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EDITORIAL…     

Magia cuvintelor… 

        Amprentele pe suflet sunt precum urmele pe zăpada strălucitoare și înghețată. Atunci când ești rănit 

sau când te bucuri pentru un eveniment care te-a marcat pozitiv în viață îți rămân amprente întipărite care 

nu se vor uita. Uneori este necesar doar un cuvânt pentru a răni profund și pentru totdeauna un suflet sau 

doar un cuvânt pentru a debloca un suflet rătăcit și a-l face să vadă licărul de speranță din depărtare. 

 Cuvintele au un rol magic și foarte important în viața noastră. De aceea este esențial să le alegem 

pe cele care nu rănesc, ci mobilizează și încurajează. 

 De asemenea, cărțile dăruite sau alese cu grijă pentru a fi citite pot schimba destine, raționamente, 

suflete sau chiar vieți. De aceea, consider eu, cel mai folositor cadou poate fi chiar o simplă carte, însă, bine 

aleasă pentru a fi dăruită. Ideea…pare demodată. Foarte puțini oameni înțeleg faptul că pentru a-ți găsi 

liniștea interioară, pentru a-ți activa creativitatea și pentru a-ți fixa anumite lucruri necesare pentru 

dezvoltarea personală este necesar să citești. 

 În prezent, din păcate, toți suntem prinși în iureșul știrilor și al rețelelor de socializare care nu fac 

altceva decât să ne agite, să ne intoxice cu știri, de multe ori inutile pentru noi, ca și persoane… și care ne 

induc haosul. 

O carte e un vis pe care-l poţi ţine în mâini. – Neil Gaiman 

Nu cred în magia din cărțile mele. Dar cred că se poate întâmpla ceva cu adevărat magic când citești o 

carte bună. – J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter 

Un copil care citeşte va fi un adult care gândeşte. – Sasha Salmina 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA BĂLȚEȘTI 

Com. Bălțești, sat Bălțești, nr. 252, jud. Prahova 

Tel./Fax: 0244-219036 

e-mail: scprofbaltesti@gmail.com 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ȘCOLII PROFESIONALE, COMUNA BĂLȚEȘTI,  

2021-2025 

 

   Prezenta strategie are în vedere dezvoltarea Școlii Profesionle, Comuna Bălțești.  Durata acesteia 

(4 ani) a fost aleasă ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea 

nr. 1/2011), modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial și profesional, de recrutarea personalului 

la nivelul unității, de specificul zonei în care se află unitatea de învățământ, dar și de cerințele profesionale 

ale pieței muncii.               

Școala reprezintă cadrul organizat și competent, care are responsabilități majore multiple în viața 

comunității din care face parte, pentru educarea și instruirea tinerei generații. Rolul școlii este de a continua 

procesul de instruire și de educare a copiilor într-un cadru organizat, de a înlesni adaptarea continuă a 

acestora la solicitările societății, de transmitere către tânăra generație a valorilor culturale și morale necesare 

comportamentului și integrării lor în societatea contemporană.           

  Întocmirea acestei strategii s-a realizat plecând de la o radiografie realistă asupra mediului extern 

în care activează instituția de învățământ și asupra mediului organizațional intern, dar ținând cont de factorii 

care influențează eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii 

natalității; migrația sezonieră în interiorul țării, dar și în alte state europene, a membrilor etniei rrome; 

de schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; politica managerială a 

școlii și a comunității locale. 

           Strategia de dezvoltare propusă reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări și 

inițiative, urmărind aspecte precum: 

 Asigurarea unei viziuni coerente asupra celor patru domenii funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații comunitare); 

 Oportunitatea participării colectivului de cadre ale școlii la schimbare, lucru care favorizează 

creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii; 

 Asigurarea coerenței transpunerii strategiei pe termen lung a activității școlii; 

 Încurajarea implementării de parteneriate școlare, implicând în educație cât mai mulți factori 

externi (familie, comunitate, instituții educaționale). 

  

 

mailto:scprofbaltesti@gmail.com
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Scurtă prezentare a unității școlare: 

 Unitatea noastră este situată în comuna Bălțești, județul Prahova, la aprox. 25 km de Municipiul 

Ploiești și se compune din următoarele entități: 

 Școala Profesională, comuna Bălțești – unitate cu personalitate juridică 

 Grădinița cu program normal Bălțești – structură  

 Școala Gimnazială Podenii Vechi – structură  

 Grădinița cu program normal Podenii Vechi – structură  

  Școlarizăm elevi de pe raza comunei Bălțești și a satelor componente Izești și Podenii Vechi, iar la 

învățământul profesional, școlarizăm elevi din comunele învecinate, și anume: Podenii Noi, Păcureți, 

Șoimari, Surani, Cărbunești, Ariceștii Zeletin. În învățământul profesional, școlarizăm elevi pentru 

calificările profesionale: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (1 clasă a IX - a cu 17 elevi), Sudor 

(0,5 clasă a X -a cu 10 elevi) și Confecționer produse textile (0,5 clasă a X -a cu 9 elevi și 1 clasă a XI-a cu 

13 elevi).  

În anul școlar 2021-2022, procesul instructiv – educativ este asigurat de o echipă didactică 

calificată, formată din 35 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 27 titulari, 7 suplinitori calificaţi, 1 

asociat, 1 suplinitor necalificat. Distribuția cadrelor didactice după gradele didactice obținute se prezintă 

astfel: 19 cu gradul I, 8 cu gradul II, 6 cu definitivat și 3 cadre didactice debutante. Totodată, avem înscriși 

și frecventează cursurile, un număr total de elevi distribuiți pe următoarele niveluri: 

 

DINAMICA POPULAȚIEI ȘCOLARE 

Nr. elevi 
Anul școlar  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Preşcolari 73 59 77 77 63 59 

Primar 152 172 171 153 151 171 

Gimnazial  139 125 109 114 115 110 

Liceu tehnologic 57 36 10 0 0 0 

Învăţământ profesional 88 83 88 68 54 48 

Total  509 475 455 412 383 388 

 

 Din analiza tabelului se constată o scădere a numărului total de elevi în ultimii 6 ani școlari, 

valoarea cea mai mare fiind înregistrată în anul școlar 2016 – 2017, iar valoarea cea mai mică, în anul școlar 

2020 – 2021. Din analiza distribuției cadrelor didactice, rezultă că titularii și cadrele didactice cu gradul I 

se află în ponderea cea mai mare. 
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1. ANALIZA SWOT  

 

Puncte tari 

- poziţia geografică a comunei Bălţeşti, care o face 

accesibilă pentru elevii din localităţile învecinate; 

- existența cadrelor didactice calificate, cu grade 

didactice; 

- colaborarea cu parteneri sociali cum ar fi: operatori 

economici, Consiliul Local, Primărie, Poliţie, Biserică, 

ONG, CMI; 

- diversificarea ofertei educaţionale prin înființarea 

învăţământului profesional de 3 ani; 

- existenţa utilităţilor: alimentare cu apă, gaze, energie 

electrică, telefon, fax, copiator, calculator racordat la 

Internet, cabinet TIC;  

- derularea programului PHARE TVET RO 2003, prin 

care s-au primit echipamente pentru efectuarea instruirii 

practice; 

- şcoala deţine de peste 10 ani consecutiv autorizaţie 

sanitară de funcţionare; 

- acreditarea funcţionării școlii pe nivelul 4 de 

calificare, în calificarea Tehnician în industria textilă și 

pe nivelul 3 de calificare, în calificarea Lăcătuș 

construcții metalice și utilaj tehnologic, obținută în anul 

2019; 

- atmosferă destinsă în colectiv, de încredere reciprocă; 

- cadre didactice interesate de creșterea prestigiului 

școlii; 

 - demersuri educative centrate pe elev (competențe, 

egalitate de șanse, trasee educaționale individuale); 

- încurajarea participării la învățământul obligatoriu; 

- inserție crescută a absolvenților în rețeaua liceală; 

- existența unor spații de învățământ corespunzătoare 

desfășurării în condiții optime a cursurilor ; 

Puncte slabe 

- insuficienta colaborare a părinților cu școala, în 

special la elevii problematici;  

- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor 

copii; 

- scăderea efectivelor de elevi în comună; 

- lipsa motivației învățării la anumiți elevi; 

- absențele nemotivate; 

- incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi 

aplica metodele si tehnicile moderne de învăţare şi 

evaluare, ca urmare a reticenței cadrelor didactice în 

fața schimbărilor; 

- lipsa personalului de pază în toate școlile; 

- slaba pregătire a elevilor; 

- lipsa de motivaţie a elevilor de învățământ 

profesional; 

- slaba dezvoltare economică a zonei; 

- lipsa unei săli de sport adecvate; 

- lipsa resurselor financiare ale şcolii şi ale familiilor 

elevilor; 

- lipsa spaţiului pentru biblioteca şcolară; 
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-Grădiniță nouă modernă; 

- buna colaborare cu reprezentanții instituțiilor; 

- conectarea rețelei școlare la Internet. 

Oportunităţi 

 

- formarea continuă a cadrelor - ofertele privind 

cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere 

la grade didactice; 

- existenţa site-urilor specializate în oferirea de 

materiale şi soft-uri pentru cadre didactice; 

- posibilitatea accesării de fonduri europene de către 

personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă; 

- implicarea permanentă a Primăriei și Consiliului 

Local pentru rezolvarea problemelor școlii; 

- posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul 

comunităţii prin site-ul şcolii, revista şcolii, alte 

publicaţii și pagina de facebook; 

- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională;  

- dezvoltarea bazei materiale; 

- identificarea de noi parteneri (A.J.O.F.M., C.J.R.A.E., 

operatori economici);  

- atragerea de donaţii şi sponsorizări; 

- colaborarea eficientă cu Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor; 

- realizarea unor stagii de formare continuă în 

parteneriat cu UPG Ploieşti, CCD – Prahova; 

- identificarea de noi calificări profesionale, pentru 

creșterea atractivității ofertei educaționale. 

Ameninţări 

 

- creşterea procentului de absenteism și abandon, mai 

ales în rândul elevilor de la învățământul profesional; 

- lipsa motivaţiei învăţării, datorată influenţei negative 

a factorilor externi (mass-media, familie, grupuri de 

prieteni); 

- influenţa negativă a factorilor stradali asupra educaţiei 

unor elevi şi problemele legate de siguranţa elevilor în 

afara şcolii, care se pot transfera uneori şi în şcoală; 

- plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu sau 

fără copii; 

- creșterea şomajului în rândul absolvenţilor; 

- reducerea populaţiei şcolare datoritǎ scǎderii 

natalitǎţii, dar şi a migraţiei forţei de muncǎ; 

- pericolul migrației elevilor și absolvenților din 

învățământul profesional. 
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2. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA  

 

1. MISIUNEA ŞCOLII 

Școala Profesională, com. Bălțești îşi propune: „să devină o şcoală europeană, deschisă pentru 

toţi copiii comunei şi comunelor învecinate, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi 

profesională, în parteneriat şi cooperare cu comunitatea locală, promovând toleranţa şi înţelegerea 

între copiii de origine socio – culturală şi lingvistică diferită“. 

 

2. VIZIUNEA ŞCOLII 

Școala Profesională, comuna Bălţeşti oferă „şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor 

din mediul rural, indiferent de etnie şi de religie“. 

 Deviza şcolii noastre este: 

 „O şansă pentru copiii din mediul rural” 

 

3. OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI DE REFERINȚĂ (ȚINTELE STRATEGICE) 

 

3.1. Obiectiv: Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activǎ şi 

implicarea efectivǎ a elevului în procesul învǎţǎrii; 

Ţinta: Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor - elev pentru crearea unui climat favorabil 

obţinerii performanţelor; 

 

3.2. Obiectiv: Dezvoltarea capacitǎţii de adaptare a tinerilor la schimbǎrile sociale şi de pe piaţa muncii; 

Ţinta: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile elevilor; 

 

3.3. Obiectiv: Reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea de sprijin constant din partea 

cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv ; 

Ţinta: Reducerea numărului de absenţe; 

 

3.4. Obiectiv: Creşterea calitǎţii activitǎţii instructiv – educative din şcoalǎ prin adaptarea procesului 

didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare; 

Ţinta: Generalizarea utilizǎrii calculatorului în procesul instructiv – educativ; 
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3.5. Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor şcoalǎ – familie – comunitate având ca finalitate promovarea ofertei 

educaţionale a şcolii şi a reprezentǎrii intereselor acesteia, pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă 

a ei, prin diferite forme de perfecţionare; 

Ţinta: Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul instructiv – educativ; 

 

3.6. Obiectiv: Creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului didactic la programe 

de formare continuă și proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor; 

 

Ţinta: Participarea în procent de 10% a personalului didactic la cursuri de formare profesională continuă 

și la proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor prin programe Erasmus+ KA1, ETwinning 

cu aplicabilitate în activităţile curriculare. 

 

4 PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, PE DURATA UNUI AN 

ȘCOLAR, A OBIECTIVULUI STRATEGIC 

 

Obiectiv 3.6.: Creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului didactic la programe 

de formare continuă. 

4.1. Motivație: Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic din învăţământul 

profesional și tehnic, precum şi nevoia de noi competenţe şi abilităţi datorată progresului 

tehnologic, determină necesitatea formării continue a personalului didactic al şcolii. Predarea 

și învățarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor și a altor beneficiari ai 

educației, la bunăstarea societății și la ameliorarea mediului. Asigurarea calității educației este 

centrată preponderent pe rezultatele învățării, care sunt exprimate în termeni de competențe și 

atitudini, care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de 

studii. 

 

4.2. Obiectivul strategic de tip SMART: 

 

 
Obiectivul: Creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului didactic la programe de 

formare continuă 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de profesori care urmează cursuri de formare continuă 

Acțiuni Responsabilități Beneficiari Evaluare Termen 

1.Identificarea nevoilor 

de formare profesională 

a personalului didactic 

din şcoală și informarea 

cadrelor didactice 

despre programul 

Eramus +; 

Echipa managerială 

Responsabilul cu 

formarea continuă   

Responsabilul cu 

proiecte europene la 

nivelul școlii 

Cadre didactice din 

școală 

Lista de cursuri 

necesare pentru 

cadrele didactice 

Lista de proiecte de 

mobilitate KA2 

pentru cadrele 

didactice care se 

găsesc pe site-ul 

ANPCDEFP 

Octombrie 

2021 
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2. Identificarea de 

cursuri, gratuite sau 

plătite, oferite de CCD 

sau alte organizații, care 

să răspundă nevoilor 

identificate 

Echipa managerială 

Responsabil cu 

formarea continuă   

Cadre didactice din 

școală 

Lista de cursuri 

oferite de diverse 

organizații 

Noiembrie 

2021 

3. Estimarea sumei 

necesare pentru 

achitarea costurilor 

cursurilor plătite și 

cuprinderea acesteia în 

bugetul pe anul 2022   

Echipa managerială 

Contabilul școlii 

Cadre didactice din 

școală 

Bugetul pe anul 

2022 să cuprindă 

suma estimată  

Decembrie 

2021 

4. Asigurarea accesului 

personalului şcolii la 

programe de formare 

continuă. 

Echipa managerială 

Responsabil cu 

formarea continuă   

Cadre didactice din 

școală 

Adeverințe sau 

certificate de 

absolvire a 

cursurilor 

Februarie – 

Iulie 2022 

 

4.3. Rezultate așteptate: 

- Îmbunătățirea performanțelor cadrelor didactice, prin aplicarea la clasă a celor învățate la 

programele de formare continuă; 

- Îmbunătățirea performanțelor elevilor, ca urmare a aplicării la clasă a celor învățate la programele 

de formare continuă de către cadrele didactice; 

- Lărgirea sferei de competențe a cadrelor didactice participante la programele de formare continuă 

și aplicarea acestora în diverse contexte; 

- Creșterea numărului de cadre didactice și elevi implicați în diferite proiecte; 

- Creșterea gradului de satisfacție a elevilor. 

 

5. MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

Pentru realizarea obiectivului propus, se cere o bună orientare și mobilizare a resurselor umane și 

material-financiare, dar pot apărea și condiționări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, 

conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a obiectivului și se vor compara 

cu prioritățile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, ședințele cu părinții și cele ale 

Consiliului de Administrație. Pe perioade scurte (semestrial, anual), ținând cont de realitățile momentului, 

pot apărea noi opțiuni strategice, generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate și 

cuprinse în Planul managerial anual al școlii. 

Evaluarea proiectului strategic va avea în vedere realizarea următorilor indicatori: 

- Proiectarea demersului didactic, luând în considerare cele învățate la programele de formare 

continuă; 

- Rezultatele obținute de elevi la examene naționale, olimpiade și concursuri; 

- Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi; 

- Gradul de implicare a elevilor și cadrelor didactice în proiecte comunitare; 

- Gradul de satisfacție a beneficiarilor față de activitatea școlii. 

                                                                                                 

                                                                                            Dir. Profesor: GHEORGHE ELENA DANIELA          
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

                                                                            Material relizat de Prof. înv. primar, Ioniță Andreea – 

                                                            Școala Gimnazială Podenii Vechi, structură a Școlii Profesionale 

Bălțești 

 

„Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.” (S.L.Lightfoot) 

Familia şi şcoala sunt cei mai importanţi factori educaţionali. Rezultatele la învăţătură ale elevilor depind 

de unitatea de atitudini a acestora. 

Mediul familial în care trăiesc elevii acţionează zi de zi, constituind unul dintre factorii cunoaşterii, profilul 

elevilor şi deci un important punct de reper. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune ireparabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră să 

uniformizăm aceste individualităţi. Personalitatea micului şcolar este în formare, deoarece este rezultatul unei 

evoluţii lungi, care are loc, în primul rând, în condiţiile interacţiunii cu mediul social. Odată cu debutul activităţii 

şcolare, copilul pătrunde într-un univers de legături sociale detaşându-se uşor de  mediul familial şi de interesele 

imediate ale jocului. 

Cheia modului de a vedea, de a simţi şi de a întelege raporturile elevului cu ceilalţi trebuie căutată mai întâi 

în familie. De atmosfera din familie depind sentimentele de siguranţă sau nesiguranţă, fericirea copilului, 

dezvoltarea capacităţii sale intelectuale şi afective. 

În perspectiva educaţiei permanente relaţia dintre şcoală şi familie se caracterizează prin 

complementaritatea a două surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. 

Modul cum interrelaţionează părinţii şi cadrele didactice îşi pune amprenta pe formarea şi instruirea 

copilului. Numeroase studii au demonstrat că o relaţie bună între cele două instituţii ale educaţiei este în avantajul 

dezvoltării copilului la toate vârstele. 

Conceptul de „parteneriat educaţional” are  „valoare de principiu în pedagogie şi este o extensie de la 

principiul unităţii cerinţelor în educaţie”1. 

Şcoala  este terenul unor relaţii educative din care fiecare beneficiar- copii, părinte şi educator- are de 

învăţat şi trebuie să se simtă valorizat şi important.                   

Am organizat activităţi comune de învăţare, sprijinindu-ne unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, 

desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziilor. 

Acesta a presupus nevoia unei comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele propuse actului educativ. Ceea ce 

a hotărât familia a fost în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte a făcut nu a fost negat de celălalt. Am 

avut în vedere şi o asfel de relaţie cu copilul care a reprezentat partea deciziilor educative, după posibilităţile şi 
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dimensiunile alegerilor lor. Relaţia dintre cadrul didactic şi elev a avut sensuri noi, a fost o relaţie de parteneriat, 

datorită aspectelor ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor. 

Prin acest proiect am urmărit să dezvolt competenţe de colaborare cu familiile elevilor şi să răspund nevoilor 

de comunicare, relaţionare, cooperare, motivare şi implicare. 

Scopul proiectului este optimizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate, în aşa fel încât elevii să obţină 

singuri succesul. „Să nu-i educăm pe copiii noştrii pentru lumea de azi. Această lume nu va exista când ei vor fi 

mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze ” spunea Maria 

Montessori.2 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv educativ a avut 

o serie de motivaţii, dintre care menţionez: 

- părinţii îşi cunosc copilul  mai  bine decât oricine şi au nevoie de informaţii referitor la îndeplinirea rolului 

de elev de către copilul lor; 

- s-au îngrijit de copiii lor şi au dorit ca aceştia să atingă maximum de potenţial; 

- rata învăţării a crescut şi învăţarea s-a menţinut mai mult timp, dacă părinţii s-au implicat în sprijinirea 

acesteia acasă, prin diferite activităţi; 

- activitatea de parteneriat cu părinţii a uşurat rezolvarea diferitelor probleme didactice şi extradidactice; 

- când părinţii au fost stimulaţi astfel, încât au simţit că iau parte la programul şcolar, l-au înţeles mai bine 

şi l-au sprijinit adecvat pe copil; 

- activităţile cu părinţii au dus la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor posibile şi au evidenţiat căi 

pentru rezolvarea situaţiilor de risc apărute în dezvoltarea copilului. 

Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii învăţătorului faţă de acesta; mai multă 

transparenţă, promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, informarea corectă şi 

operativă sunt îndatoriri de seamă ale lui faţă de familiile elevilor. El este şi va rămâne izvorul viu al unei vieţi 

deloc uşoare, dar frumoase „cu multe cărări întortocheate, care au misiunea de a-i conduce pe copii spre ţinta 

reuşitei.”3 

 

                    BIBLIOGRAFIE 

1 Păun Madi, Europenitatea Învăţământului primar/preşcolar din România, Ghid de dezvoltare profesională, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007, p. 116 

2 Maria Montessori, apud Păun Madi, op.cit., p. 118 

3 Păun Madi ,Europenitatea învăţământului primar/preşcolar din România. Ghid de dezvoltare profesională, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2007, p. 119 
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Nașterea Domnului 

 

             Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce 

vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Naşterea Mântuitorului a avut loc la 

nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-Vestire, când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavriil să 

vestească Fecioarei Maria: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!”.Şi, primind Ea graiul îngeresc 

şi zicând: ,,Iată roaba Domnului. Fie Mie după cuvântul Tău!”, îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul 

şi Cuvântul lui Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Şi, după nouă luni, s-a dat poruncă de către Cezarul August să se 

înscrie toată lumea. Iar Iosif, logodnicul şi păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, s-a suit la Betleem împreună cu ea, ca 

să se înscrie. Şi, de vreme ce Fecioara urma să nască, neaflând loc de găzduire din pricina mulţimii oamenilor, a intrat 

într-o peşteră săracă, ce era şi loc de adăpostire a turmelor, şi acolo L-a născut fără stricăciune şi fără durere pe Domnul 

nostru Iisus Hristos, L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a pus în ieslea dobitoacelor pe El, Ziditorul tuturor, Cel ce a venit 

să ne mântuiască pe toţi de patimile cele dobitoceşti. Astfel s-a împlinit prorocia rostită de Miheia, cu peste 400 de ani 

mai înainte de venirea lui Hristos în lume: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nicidecum nu ești mai mic între 

căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieşi Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel” (Matei 2, 6; Miheia 5, 1)  

Tropar 

Glasul 4 

      Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau 

stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, 

Doamne, Slavă Ţie! 

      Acestui Prunc au venit să I se închine păstorii vestiţi de îngeri, apoi şi magii de la Răsărit, aducându-I daruri, ca 

unui Om şi Dumnezeu. Despre aceşti magi, Scriptura şi Tradiţia ne spun că se afla, pe vremea lui Moise, în pământul 

perşilor, un vrăjitor numit Valaam, care a prezis multe şi a spus şi acestea: „O stea răsare din Iacov; un toiag se 

ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi” (Numerii 24, 17). 

      Profeţia aceasta a fost lăsată moştenire celorlalţi prezicători, iar ei au făcut-o cunoscută şi înţelepţilor şi 

împăraţilor din Răsărit. Şi aşa a ajuns prezicerea şi la aceşti trei magi care se uitau pe cer să vadă o astfel de stea. 

Ei, ca oameni învăţaţi şi astronomi, când au văzut pe cer că o stea nu merge precum celelalte stele, de la răsărit la 

apus, ci de la miazăzi la miazănoapte, au cunoscut că această stea arată naşterea unui mare împărat. 

      Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „«Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut? Că 

am văzut la răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui». Şi, auzind, împăratul Irod s-a tulburat şi, chemând 
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în ascuns pe magi, le-a spus: «Duceţi-vă şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc; dacă Îl veţi găsi, vestiţi-mă, 

ca să mă duc şi eu să mă închin Lui»”(Matei 2, 1-3, 7-8). 

      Dar Irod spunea aceasta ca să afle unde este Pruncul şi să-L omoare. Şi au plecat magii de la Irod, iar steaua 

minunată pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a coborât şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. 

Şi, intrând, au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi 

tămâie. La porunca îngerului, nu s-au mai dus la Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă cale. Irod, văzând că magii nu 

l-au ascultat, s-a mâniat foarte tare şi a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în jos. 

      Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi 

fugi în Egipt (…), fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă”. Şi Iosif a făcut aşa. A luat pe Pruncul Iisus şi pe 

Maica Domnului şi s-au dus în Egipt (Matei 2, 13-14). 

      Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L găsească şi să-L omoare pe Pruncul Iisus, s-a făcut ucigaşul a paisprezece 

mii de prunci nevinovaţi, pe care Biserica îi pomeneşte ca pe cei dintâi mucenici, pe 29 decembrie. 

      Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt până la moartea lui Irod, apoi, prin îndemn de la înger, Iosif s-a întors în 

pământul lui Israel, dar a mers să locuiască în Nazaret. Acestui Prunc venit spre mântuirea noastră, lui Iisus Hristos, 

Dumnezeu-Omul, să ne închinăm şi noi şi să-I aducem ca dar viaţa noastră trăită după sfintele Lui porunci. 

 

Material propus de către dl. profesor de Religie Ivan Cristian 

                                                                                                     

Sursa: BASILICA.RO 

 

 

 ADHD – implicații asupra învățării  

 

 Prof. înv. Primar Săraru Claudia 

Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

            ADHD este una dintre dizabilitățile copiilor cu CES foarte des întâlnită în școli și se referă, în general, la tulburările 

emoționale și de comportament. Caracteristici ale copiilor cu ADHD: 

-vorbitul neîntrebat; 

-întreruperea celorlalți până la un nivel de comportament distructiv accentuat; 

-hărțuire; 

-agresiune verbală, fizică; 

-violență 

Posibile cauze: 

- psihologice ale acestei deficiențe: 

           *mediul familial instabil, conflictual, divorț; 
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           *abuz în familie, traume; 

           *imagine de sine negativă, lipsa controlului; 

-nonpsihologice: 

         *probleme de natură hormonală; 

         *întârzieri în dezvoltarea intelectuală, socială, emoțională; 

         *deficit de atenție sau hiperactivitate; 

            Adaptarea și integrarea școlară efectivă a copiilor cu dizabilități și /sau cu ADHD presupune: 

- schimbări la nivel de școală; 

- o atitudine pedagogică pozitivă a cadrelor didactice; 

- efectuarea unor cursuri de perfecționare în domeniu; 

- un management al clasei care să faciliteze forme mai flexibile de instruire și de organizare a colectivului, cu accent pe 

activități în comun, pe grupe bazate pe interacțiune și comunicare între elevi; 

- planuri de învățământ și programe școlare individualizate, adaptate la particularitățile fiecărui copil cu dizabilitate /cerințe 

speciale; 

 - adaptarea materialelor și mijloacelor didactice; 

- intervenție specifică de recuperare în echipa interdisciplinară; 

- sensibilizarea elevilor spre a lucra în module integratoare; 

- sensibilizarea părinţilor spre a înţelege şi accepta problemele din clasele integratoare. 

            În proiectarea activității didactice la clasă se va ține cont de cele cinci experiențe de valorizare: accesul, 

participarea,  dezvoltarea relațiilor, respectarea demnității, posibilitatea de a face alegeri, agreate, în general de către toți 

elevii. 

            Integrarea elevilor cu ADHD presupune anumite intervenții psiho-pedagocice necesare prevenirii și corectări 

comportamentelor indezirabile: aprecieri, încurajări, scoaterea în evidență a elementelor pozitive pe care aceștia le au, 

acordarea unor roluri în cadrul colectivului de elevi care să îi motiveze, ascultarea activă, comunicarea nonverbală, 

corectarea comportamentului nedorit în particular, implicarea activă, stabilirea unor reguli, fermitatea, corectitudinea, 

evitarea manifestării autorității exagerate în diferite situații. 

 

 Reguli/nevoi de sprijin pentru realizarea cu succes a unui comportament corector în ADHD 

 

       Copilul hiperactiv manifestă o sensibilitate deosebită în faţa schimbărilor, de aceea, cadrul didactic va interveni  în 

mod  planificat în viitoarele acţiuni ale copilului cu ADHD. Prin urmare, sprijinul trebuie să vină din exterior, din partea 

școlii, a profesorilor, a consilierului școlar, a părinţilor. 
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        Se va încerca diminuarea prezenţei unor factori perturbatori etc. Atitudinile, reacțiile negative pe care copilul  le va 

adopta în momentele cheie ale zilei: repaus, muncă, călătorie, vizionare etc., vor fi anticipate și controlate. 

        Copilul va fi pregătit anticipat în legătură cu posibilele schimbări care pot interveni pe parcursul unei activități sau de-

a lungul unei zile. 

        Copilul cu ADHD va fi permanent încurajat și corectat printr-o singură privire sau printr-un gest pentru a evita situațiile 

inconfortabile și corectarea în fața colegilor. 

        La orele de Dezvoltare personală și nu numai se va pune accent pe jocuri de exprimare a emoțiilor, pe comportamentele 

pozitive, pe  modele care pot constitui repere în activitatea viitoare a copilului în colectivitate/ societate. 

      De asemenea, se va încerca identificatrea și aprecierea aptitudinilor, abilităților  şi a trăsăturilor de caracter sau de 

personalitate pozitive, valoroase. Pe baza acestora se vor dezvolta atitudini care pot duce la dezvoltarea  emoțională 

a  elevului și la formarea unui caracter adaptabil cerințelor societății actuale. 

(Material prezentat în cadrul cursului CRED) 

Negustorul de vechituri 

(povestire pentru copii) 

                                                                  

 autor: prof. pentru înv. primar Daniela Ghigeanu 

Liceul Tehnologic Alexandru Domșa Alba Iulia 

       

         Rudolf era un negustor de vechituri bătrân şi bolnav care locuia într-un târguşor din Norvegia, la începutul secolului 

XX. Nimeni nu ştia de unde venea sau dacă avea familie. 

         Bătrânul colinda târgurile cu o căruţă hodorogită, având un singur tovarăş de drum, o maimuţică pe care o cumpărase 

cândva de la circ. De atunci îşi ţineau reciproc de urât, împărţeau aceeaşi odaie sărăcăcioasă şi aceeaşi pâine neagră. 

         Negustorul aduna în căruţă fel de fel de lucruri pe care gospodinele le aruncau sau i le dădeau pe un preţ de nimic: 

oale, oglinzi, lămpi cu abajur, tablouri de familie sau cu diverse peisaje idilice, draperii de catifea cu ciucurii tociţi, şaluri 

destrămate din mătase şi multe altele… Dar negustorul le ochea repede, pentru fiecare obiect ştia că va găsi un stăpân, o 

mână pricepută care-l va aprecia şi îi va reda gloria de altădată. 

          Într-o dimineaţă de iarnă negustorul ieşi grăbit din modesta sa locuinţă cu chirie, înhămă căluţul la căruţă, încărcă 

desagii cu marfă şi puse câteva merinde de drum într-un ştergar. Luă şi pătura roasă de molii care-i ţinea de cald la picioare. 

Maimuţica Ciko şedea cocoţată pe umărul lui, ca de obicei. 
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          Ningea cu fulgi mari şi pufoşi, la ferestre gerul desenase peste noapte broderii delicate de gheaţă, brazii de pe alee 

păreau nişte bătrânei gârboviţi sub povara argintie a zăpezii. Nu se zărea nici o vietate, târgul părea adormit sub nămeţi. Era 

încă devreme, negustorii aveau storurile trase la prăvălii, iar funcţionarii începeau de-abia peste o oră programul la birouri. 

Năzdrăvanii de şcolari erau în vacanţă. 

         Era chiar Ajunul Crăciunului. Bătrânul negustor nu avea timp de pierdut, mai ales de sărbători, când oamenii devin, 

în general, mai largi la pungă, mai dispuşi să ofere daruri celor dragi. Se gândea cum să facă să mai pună nişte bani la ciorap, 

pentru zile negre. Într-o zi, atunci când nu va mai putea umbla, când nu-l va mai ajuta memoria, poate va merge la un azil 

de bătrâni, să fie îngrijit cum se cuvine. Dar azilul părea un vis, bătrânul nu avea încă toţi banii necesari pentru a fi acceptat 

acolo, lista de aşteptare era lungă… 

         Porni la drum, încet-încet pe străduţele înguste ale târgului, ieşi din târg şi se îndreptă spre orăşelul învecinat, unde 

avea mulţi clienţi cu dare de mână. Îşi frecă palmele bucuros şi scoase apoi din buzunarul vestei de lână pipa sa din tinereţe. 

O aprindea numai la drum, mai ales când era frig. Începu să deruleze cu ochii minţii întâmplări petrecute în tinereţe. Zâmbi 

şăgalnic, ca pentru sine. Maimuţica se vârâse sub pătura de lână, ghemuită şi zgribulită de frig. Bătrânul o mângâie cu 

duioşie şi o înveli mai bine. 

         - Ce ştii tu, prietenă dragă, pe unde a hoinărit moşul ăsta? Nici nu existai pe atunci! Ce vremuri! Eram un flăcău pe 

cinste! mormăi bătrânul în barbă, ridicându-şi gulerul hainei de postav cât mai aproape de urechi. 

         Ciko nu-i dădu nici o atenţie, visa o tipsie cu banane. Acolo era cald, palmierii făceau umbră cu evantaiele lor verzi, 

iar maimuţica ţopăia de colo-colo fericită, alături de suratele ei. Tocmai găsise o nucă de cocos uriaşă pe care se căznea s-o 

sfărâme. Căuta o piatră mai mare, dar chiar atunci se trezi… Căruţa se poticnise într-un bolovan. Rudolf coborî cu greutate, 

îşi aşeză ochelarii pe nas şi începu să examineze cu atenţie roţile. Se pare că o roată din spate ieşise din osie. Bătrânul nu 

era deloc îngrijorat, asemenea incidente se întâmplau frecvent. Acum un secol drumurile nu erau asfaltate, moderne, peste 

tot te întâmpinau gropi şi pietre, iar când ploua trebuia să lupţi cu bălţile şi cu noroaiele. Ajutorul veni de la nişte căruţaşi 

care mergeau şi ei la oraş cu farfurii pictate din ceramică. Se opriră şi îl ajutară pe bătrân să pună roata la locul ei. Bătrânul 

vru să-i răsplătească, dar ei refuzară cu politeţe. De la o vreme, devenise cam uituc, scăpa din vedere lucrurile importante, 

cum ar fi să verifice roţile căruţei înainte de plecare. În schimb, îşi amintea scene vechi din copilărie sau din tinereţe, mai 

ales anii petrecuţi la şcoala comercială, armata făcută la marină, isprăvile de la internat alături de colegii săi. Mulţi plecaseră 

deja în lumea umbrelor… 

         Cea mai scumpă amintire era din vacanţa de vară petrecută la ţară, la conacul bunicilor, la 19 ani. Atunci se îndrăgostise 

pentru prima şi ultima dată. Fata era o ţărăncuţă de 16 ani, cu cosiţe roşcovane, pistruiată şi zburdalnică. Colindau coclaurii 

din împrejurimi toată ziulica, alergau printre lanurile de porumb, se scăldau în iazul din pădure, de culoarea smaraldului şi 

îşi jurau iubire veşnică. A fost o poveste de dragoste ca în basme, dar cu final nefericit. Tânărul Rudolf plecă în străinătate 
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cu bursă de studii, sperând că ea îl va aştepta doi ani. Fata îşi încălcă promisiunea şi se mărită cu pastorul nou sosit în sat. 

Toate scrisorile lui Rudolf sosiră înapoi nedesfăcute. Amărăciunea puse stăpânire pe sufletul lui. De atunci nu mai vru să 

audă de însurătoare, deşi părinţii lui, care îl adorau, insistau mereu şi îi prezentau domnişoare cu educaţie aleasă, de familie 

bună. Familia lui era înstărită, avea multe proprietăţi: păduri, livezi, iazuri, mori de apă şi chiar o întreprindere profitabilă 

de import-export în capitala ţării, Oslo. După terminarea studiilor comerciale şi a stagiului militar, Rudolf se implică în 

afaceri, dezvoltând firma familiei. Dar nenorocirea se abătu asupra familiei într-o noapte, când tatăl lui, jucător împătimit 

la ruletă, pierdu o sumă însemnată de bani. Se văzură cu toţii fără perspective. Datoriile se înmulţeau pe zi ce trece, iar 

băncile refuzau să le acorde credite, astfel că au fost nevoiţi să vândă o bună parte din acţiunile întreprinderii la un preţ 

foarte scăzut, apoi conacul de la ţară, vila din capitală şi tot aşa, fiecare bun al familei, până nu le-a mai rămas mare lucru 

de vândut. Afacerile mergeau prost, apăruseră pe piaţă concurenţi noi, cu putere financiară, iar vechii parteneri îi ocoleau. 

         Într-o dimineaţă, servitoarea îl găsi pe tatăl lui Rudolf mort în bibliotecă, se împuşcase în cap cu propriul revolver, ca 

să nu mai fie nevoit să îndure umilinţa. Bietul Rudolf rămase pe cap cu toate problemele familiei. După înmormântare 

începură să apară portăreii, care se ocupau cu executarea silită a debitorilor. Averea familiei, ce mai rămăsese din ea, a fost 

vândută la licitaţie publică. Mama lui Rudolf nu reuşi să treacă peste pierderile suferite, se retrase la o mănăstire catolică 

din Franţa. 

          Rudolf încercă să se redreseze după faliment, începu o nouă afacere, cu cherestea, dar şi aceea merse în pierdere, de-

abia îşi acoperea cheltuielile. Se hotărî să vândă şi această firmă şi să plece din capitală undeva, într-un orăşel necunoscut, 

să uite trecutul. Aşa ajunse el în târguşorul obscur din nordul ţării. Închirie o cameră modestă la mansarda unei clădiri situate 

la marginea târgului. Începu negoţul cu cărţi vechi, apoi şi cu obiecte de artă pe care oamenii le vindeau ieftin. Cu timpul 

începu să adune fel de fel de vechituri în dugheana pe care o cumpărase în rate de la un evreu, un fel de chioşc de lemn unde 

îşi expunea marfa. Dar taxele şi impozitele erau usturătoare, la sfârşitul lunii constata că nu-i rămânea mare lucru, de-abia 

îşi putea plăti chiria. Astfel că într-o bună zi renunţă la dugheană şi cumpără o căruţă şi un căluţ, pentru care nu mai era 

nevoit să plătească impozite. Deveni negustor ambulant de vechituri, umbla prin ţară în lung şi-n lat, începuse să-i placă 

noua slujbă. Aşa îşi găsise un prieten adevărat, maimuţica Ciko. Aflase că Circul Rusesc ar avea animale de vânzare. 

Maimuţica era răcită şi nu putea participa la spectacole. Rudolf se înduioşă când o văzu şi o cumpără imediat, deşi preţul 

cerut era exagerat de mare. O duse la veterinar şi o veghe zi şi noapte, până când aceasta îşi reveni. 

          Trecură anii unul după altul, iar Rudolf observă într-o dimineaţă primele fire de păr alb, slăbise, avea reumatism şi se 

plângea deseori de dureri în capul pieptului. Doctorii şi spiţerii îi luau tot câştigul negustorului, dar nu avea încotro, nu putea 

renunţa la leacurile lor. 

          Avea, totuşi, o satisfacţie: clienţii îl iubeau, era o figură familiară în târgurile unde îşi vindea marfa, un bătrânel 

cumsecade, cu pălăria pleoştită din fetru, de un verde decolorat, cu nelipsita lui vestă de lână şi cu felinarul atârnat la 

coviltirul căruţei. Mai avea bătrânul un clopoţel vesel care anunţa trecerea lui prin târguri şi sate. Femeile dădeau fuga să 
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vadă ce-a mai adus bătrânul negustor. Unele aduceau obiecte care le prisoseau, pe care le dădeau la schimb, altele veneau, 

pur şi simplu să-şi clătească ochii, să probeze pălării sau şaluri. Bătrânul era glumeţ cu toţi clienţii, nu se supăra niciodaţă, 

chiar dacă unii întreceau gluma. Îi plăceau şi lui poveştile târgului. Se întâmpla câteodată să fie servit cu ceai fierbinte, în 

care gospodinele aveau grijă să picure un strop de rom, care-i încălzea inima bătrânului. Unele doamne îi aduceau pişcoturi 

sau castane coapte. Se gândi cu recunoştinţă la acele femei milostive. 

         Se trezi uşor din reveria sa, avea picioarele îngheţate. Lăsă hăţurile din mână. Căluţul mergea acum la pas, ştia bine 

drumul. Ajunse în oraşul vecin. O mulţime de trăsuri elegante treceau pe lângă el, doamne cochete, cu căciuliţe pufoase din 

lână şi cu mâinile în manşoane de vulpe polară îl salutau zâmbind. Geamurile prăvăliilor străluceau în lumina soarelui. 

Miresmele de cozonac cu nucă şi de vin fiert cu scorţişoară îi gâdilau nările negustorului, care înghiţi în sec. Nu-şi putea 

permite asemenea bunătăţi. Demult nu mai ştia ce gust au dulciurile de Crăciun, fiecare bănuţ conta. Simţi un gust amar. 

Tristeţea i se aşternu pe chipul brăzdat de riduri. Poate că, de data acesta va face o excepţie, va renunţa la unele din 

medicamentele scumpe de inimă în favoarea dulciurilor pentru el şi Ciko. Maimuţica se trezise şi se aşezase lângă bătrân, 

privind curioasă în jur. 

          Opri chiar în centrul oraşului, în piaţă. Toate tarabele se ocupaseră. O mulţime de bunătăţi îşi aşteptau cumpărătorii: 

fructe exotice, cornuri pufoase cu lapte şi cu vanilie, seminţe de toate mărimile şi culorile, condimente, siropuri din fructe, 

dar şi mătăsuri chinezeşti, covoare persane, conduri brodaţi, blănuri scumpe din ţinuturile nordice, acadele, podoabe pentru 

pomul de Crăciun şi multe altele, care de care mai tentante. Rudolf se aşeză pe vechiul său loc şi începu să deschidă coviltirul 

cu mişcări agile, de om obişnuit cu asemenea îndeletniciri. Îşi înşiră mărfurile cu grijă, pe o covertură de catifea: mărgele 

din sticlă, şaluri de lână, curele de piele, poşete de damă, împodobite cu paiete, pe de o parte, şi obiectele casnice, pe de altă 

parte. Căruţa părea un veritabil bazar ambulant. Sosiră şi primii clienţi: o doamnă respectabilă care ţinea de mână o copiliţă 

de 4-5 anişori. Probabil era guvernanta fetiţei şi ieşise cu ea la plimbare, profitând de vremea minunată. Doamna se apropie 

de căruţă şi începu să inspecteze cu privirea obiectele expuse. Dar nu avu timp să le treacă în revistă pe toate, întrucât micuţa 

o trase de mână, arătând spre păpuşa de porţelan cu bucle arămii şi cu rochiţă albă de dantelă. Guvernanta nu avu încotoro, 

cumpără păpuşa, ca să aibă linişte până acasă.   

          Oamenii, cu obrajii îmbujoraţi de ger, treceau pe lângă taraba lui Rudolf, se grăbeau spre casă, unii aruncau în treacăt 

câte o privire la marfa lui, alţii păreau îngânduraţi. Se auzeau de la cârciuma de la colţul străduţei melodii vesele, colinde 

interpretate lălăiat de clienţii afumaţi din local. Un mănunchi de fete vesele de la pensionul catolic se adună chiar la taraba 

lui Rudolf. Erau dornice să sporovăiască cu bătrânul, să probeze pălării sau poşete, dar maica superioară, vigilentă şi sobră, 

le strânse imediat cu ajutorul fluierului şi le încolonă în şir indian, după înălţime, spre regretul tinerelor domnişoare. Una 

dintre fete apucă să-i dea bătrânului doi covrigi calzi, apoi alergă, chicotind, după restul grupului. 

         În faţa cârciumei cânta un orb la muzicuţă. Câinele lui, o mogâldeaţă corcită cu blana încâlcită, de o culoare nedefinită, 

îi ţinea isonul, urlând mai mult a jale, speriind trecătorii. 
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         Pretutindeni vedeai domni grăbiţi, cu brazi sau molizi sub braţ. Servitoarele îşi purtau coşurile pline cu mezeluri şi 

brânzeturi fine, aruncând câte o ocheadă ucenicilor cizmari sau măcelari care nu-şi mai încăpeau în pene, ieşind chiar afară 

din prăvălii. Croitorii nu le acordau, însă, nici o atenţie, ţinta lor era mai înaltă: domnişoarele guvernante, absolvente de 

pension, cliente ale micilor ateliere de modă. 

         Uite aşa, trecu şi ziua aceasta. Rudolf se declară mulţumit de câştigul realizat. Cumpără o baghetă de turtă dulce pe 

care o împărţi în trei: o bucată pentru el, una pentru Ciko şi a treia pentru căluţ. Începu să-şi strângă marfa, întinse coviltirul 

şi porni apoi spre casă încet. Se gândea că s-a mai adăugat o zi la lungul şir de zile din viaţa lui de negustor ambulant. O 

viaţă de om pe drumuri, înfruntând capriciile vremii sau capriciile clienţilor… Nu făcu mai mult de 30 de metri când văzu 

pe cineva care îi făcea semn să oprească. Era un domn între două vârste însoţit de fetiţa de dimineaţă, de soţie şi de 

guvernantă. 

          -Bună seara, permiteţi-mi să mă prezint! spuse domnul. Numele meu este Christian Jensen, antreprenor de pompe 

funebre. Doamna este soţia mea, Margaret, iar pe domnişoara Anabelle cred că aţi cunoscut-o astăzi. A fost cu guvernanta 

noastră la dumneavoastră. 

         -Încântat de cunoştinţă! răspunse bătrânul, făcând o plecăciune în faţa doamnei Jensen. Îmi amintesc perfect. 

Domnişoara a cumpărat o păpuşă. Dar, ce s-a întâmplat? Nu vă place păpuşa? V-o schimb imediat! 

         -Nici vorbă! spuse domnul Jensen. Nu avem nicio obiecţie, dar am avea o rugăminte. Ne întrebam, eu şi soţia, dacă 

nu aţi dori să fiţi invitatul nostru la cină în seara aceasta. Este târziu şi cred că nu locuiţi în oraş, v-am putea oferi şi găzduire 

peste noapte. Nu vă recomand să porniţi la drum, viscolul este puternic. Ce spuneţi, stimate domn ? 

          Bătrânul rămase înmărmurit la auzul neobişnuitei invitaţii. Nu se aştepta ca nişte străini să fie atât de amabili cu el, 

un simplu negustor de vechituri. Dar fu nevoit să accepte, mai ales la insistenţele domnişoarei Anabelle, care îşi ţuguiase 

deja guriţa, gata să plângă dacă nu-i va fi îndeplinită dorinţa. 

          Mai târziu, Rudolf află motivul invitaţiei: fetiţa nu avea bunici, dar îşi dorea atât de mult un bunic, măcar, încât o 

rugase pe guvernantă să-i scrie lui Moş Crăciun să-i aducă în dar un bunic adevărat. Biata femeie, nu ştia cum s-o scoată la 

capăt, părinţii în zadar îi explicaseră micuţei că este imposibil chiar şi pentru Moş Crăciun aşa ceva, dar nu se puteau înţelege 

cu ea. Văzându-l dimineaţă la piaţă pe bătrânul negustor, cu pletele sale ninse şi cu barba bogată, guvernantei îi veni ideea 

să le spună stăpânilor să-l invite pe negustor la cină, în familie, chiar dacă aceasta era o soluţie temporară, deocamdată. 

Avură cu toţii emoţii că bătrânul nu va accepta, de aceea se aflau cu toţii acolo, să încerce să-l convingă. Fetiţa le vorbise 

părinţilor despre bunicul din piaţă cu maimuţica lui, de fapt, era o mai veche clientă a acestuia. 

          Bătrânul fu întâmpinat la reşedinţa familiei Jensen de o armată de servitori, care se şi puseră la dispoziţia lui. Dar el, 

săracul, se simţea tare jenat. Fetiţa se aşeză imediat pe picioarele lui, îi mângâie barba şi-l rugă să-i spună o poveste. Nu ştia 
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cum să reacţioneze, nu avea copii, nici nepoţi, i se părea ciudat acest rol nou. Redescoperi, cu nostalgie, aroma 

inconfundabilă a punciului şi a cornuleţelor englezeşti cu migdale şi stafide. Părinţii micuţei erau cât se poate de încântaţi 

de bătrânel, văzând chipul fericit al fetiţei, care nu se mai dezlipea de el. Maimuţica ţopăia veselă prin salonul de oaspeţi. I 

se împlini visul: primi o tavă plină cu banane. 

          Zilele de Crăciun trecură repede. Bătrânul spuse că ar vrea să plece acasă, dar familia fetiţei nici nu vru să audă. Îi 

propuseră să devină membru al familei, cu statut de bunic, cu alte cuvinte doreau „să-l adopte’’. Între timp, îi găsiră şi 

căluţului un adăpost confortabil, într-unul din grajdurile aflate în apropiere.   

          Bătrânului i se umplură ochii de lacrimi. Acum putea să stea liniştit, să nu se mai gândească la azilul de bătrâni. 

Dumnezeu îi făcea un dar la bătrâneţe. Avea, în sfârşit, o familie. 

 

 

 

Sursă imagine-internet 
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FRĂMÂNTĂRI DE SUFLET...... 

Prof. Limba română Neacșu Violeta 

Școala Gimnazială Podenii Vechi,structură a Școlii Profesionale Bălțești 

      Simțiri de toamnă 

 

Îți scriu, iubitul meu, 

Cu dragoste și-ardoare... 

Și parcă sufletul mi-l beu 

Lângă cafea, în diminețile cu soare. 

 

L-ai frânt în mii de părticele, 

Dar, chiar și-așa iubirea-n ele 

Se plânge, înmiindu-se 

Cu mult, apoi puțin pierzându-se... 

 

Amară este toamna noastră 

Chiar și când simți un vânt de primăvară! 

Nu, nu renaște nici o mostră 

Din ce-a legat povestea de- odinioară! 

 

Iar gândurile mele-s năpădite 

De o himeră ce nu îmi dă pace- 

Acea ființă-n brațe cuibărite 

Ce sufletu-ți întoarce. 

 

Încerc iertare și uitare să găsesc, 

Dar nu mai sunt nici eu pe nicăieri 

Nu, nu se poate să lipesc 

Mii de bucăți din sufletu-mi de ieri...                  

Focuri mocnite 

Ce seară rece de noiembrie, atât de caldă 

Ne-nvăluia cu-ardoare și dorință rară, 

Iar sufletele noastre tremurau aievea 

Frunzelor-fluturi din visarea mea! 

 

Piscuri înalte atingeam c-un deget, 

C-o mângâiere cald-a inimilor noastre. 

Simțeam zbătându-se puternic, cu un răget, 

Întregul univers nemărginit și plin de astre! 

 

Și ne-nălțam mai sus spre infinit 

Dând dragostilor noastre glas, 

Și iarăși pătrundeam adâncul nenumit 

Al sufletului tău, doar pas cu pas... 

 

Și-ntr-un moment sublim se naște-o stea 

Ce sens vieții-ntregi îi dă. 

Ea șterge cu căldura sa 

Dispreț și teamă, frici și ură. 

 

Se cerne-n plâns iubirea dintre noi 

Așa cum ceru-și cerne azurul printre nori... 

Visul s-a stins... ochii lumină văd în întuneric, 

Dar nu pentru-amândoi...ce dor nemernic!    
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Palidul octombrie 

Octombrie-ntr-o rază frântă 

Și-n roua pulbere făcută 

Ce-ncarcă aerul tomnatic 

De primăvară... câte-un pic. 

 

Și nori- cenușă parcă toarnă! 

Păiuș, ciulini și frunze moarte, 

Învălmășite se răstoarnă 

Prin țarinile moștenite. 

 

Culori amestecate fără noimă 

Îmbracă totul cu magie 

Strivind pe după dealuri molimă 

Și spaimă, frici- o mie! 

 

Octombrie e-n paiul galben, 

În ochii triști ai căprioarei, 

În frunze ruginii de carpen 

Și-n glasul stins al ciocârliei... 

 

Ești minunată totuși, dragă toamnă! 

Ne picuri liniște și dor 

În ale noastre suflete; se-ntoarnă 

Gânduri, dureri, iubiri ce mor.        

                  

 

 

 

 

Prof.Stanea Claudia-Chipul Toamnei, elevii cls. a II-a, Colegiul 

Alexandru Domșa, ALBA-IULIA 
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Clipă scursă-ntr-o clipită 

O dimineață sură, rece 

Cu glasuri răgușite de cocoși 

Și de clopotnițe bătrâne, prin nouri nemiloși, 

Vestind timpul grăbit ce trece... 

 

Un mic păianjen la fereastră 

Grăbit își țese plasa lui, 

Dar vântul iute îi arată 

Că în zadar muncuța îi. 

 

Mirosuri tari de tufănele, 

Și de gutui, și chiar de pere 

Se răspândesc în aer răcoros 

Și încărcat de tot ce e mănos. 

 

Mușcăturile-aruncă petale-nsângerate 

Ce ne-amintesc de calda vericică 

Cu pete de culoare-amestecate 

Ce-amprenta-și lasă ca pe-o-nsemnărică. 

 

O, cât de repede te scurgi 

Tu, viață scumpă, un miracol ești! 

Mai stai cu noi ca să ne ungi 

Cu clipe dulci, te rog să zăbovești!        

              

  

 

                      Somnul ce ne cheamă 

 

 Se-ngână-n liniște profundă 

 Scurta mea zi și noaptea lungă,  

 Șuieră trist o frunza-n dungă 

 Și-n întuneric lumea se afundă. 

 

 C-o rază pal’ apare pe cer luna 

 Și-o mângâiere-ncearcă pe-a mea geană, 

 Însă în bezna asta mi-e totuna... 

 Orice speranță parcă fuge-n goană. 

 

 Pleoapele-mi grele ascund lumină 

 Pătrund ușor într-un alt univers 

 Pășesc cu grijă ca să nu revărs 

 Amaru-mi peste-a sa amină. 

 

 Plutesc, mă-nalț, mă risipesc 

 Printre roci moi și nori pufoși... 

 Deșartele-mi iluzii tot le retrăiesc 

 Secunde-ore, zile, ani frumoși... 

                                                                              

                                                  

 

                                                (prof. Neacșu Violeta) 
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CRĂCIUNUL DIN INIMA TA 

                                                                                           Prof. Daniela Sandu, 

                                                                           Catedra de Limba și literatura română, Școala Profesională Bălțești 

 

 
           Și... va veni din nou Crăciunul... Va ninge cu bucurie și frumusețe peste lume. Inimile oamenilor vor fi din nou 

animate de vise magice, de speranță... În lumea aceasta, ce devine pe zi ce trece mai urâtă, Crăciunul vine ca o salvare, ca 

o izbăvire din tristețe... Și ce bine e! Ce minunat e să aștepți ca frumosul și fericirea să te învăluie iar! 

        În așteptarea momentului de vis, oameni mari și mici sunt copleșiți de febra cumpărăturilor, a pregătirilor de tot soiul... 

De la alegerea bradului și a ornamentelor, până la prepararea celor mai gustoase delicii tradiționale, toți se perindă într-un 

tumult aproape ritualic, prin piețe și magazine, prin târguri și pe străzi, cuprinși parcă de un nestăvilit entuziasm, pe care, îl 

găsesc chiar potrivit, necesar și eliberator... Cântece de iarnă și colinde răsună pretutindeni, mii de luminițe împodobesc 

universul cotidian. Și...ne place... 

        Da, Crăciunul este o binecuvântare! O binecuvântare a trupului, dar mai ales, a sufletului. Îl așteptăm cu bucurie pe 

Moș Crăciun, cu sania lui fermecată, trasă de reni, încărcat cu daruri bogate și felurite... Dar, în mirajul acestei clipe, uităm 

că, acum mai bine de 2000 de ani, într-o iesle sărmană din Bethleem, se năștea un copil pe nume Iisus, și că această 

sărbătoare, pe care o așteptăm cu atâta ardoare și fast, este despre... El. Da, despre El, despre Fiul lui Dumnezeu, care a ales 

să se nască în chip umil, într-un grajd sărăcăcios, încălzit doar de suflarea animalelor și de dragostea Sfintei lui mame, 

Sfânta Fecioară Maria. Un copil al Cerului, al cărui mesaj către întreaga umanitate a fost atât de simplu și de plin de har: 

„Pace vouă! Iubiți-vă unul pe altul! Pacea Mea dau vouă!”. Un copil sfânt, ce avea să fie Mântuitorul întregului neam 

omenesc, ce avea să sufere pentru iertarea păcatelor noastre... Și pe care, prea lesne, noi îl uităm, aproape de fiecare dată de 

Crăciun, într-un chip nedrept...   

         În fapt, ați înțeles ce vreau să spun. Crăciunul este, înainte de toate, despre Nașterea lui Hristos. Înainte de vestitul 

Moș Crăciun, de mărețul brad, de aromații cozonacii, de multiplele cumpărături, de minunatele colinde și de freamătul 

luminițelor colorate, Crăciunul este despre ieslea din inima TA, în care Hristos trebuie să se nască an de an. Cel mult așteptat 

trebuie să fie EL. Cum? Cu inima curată, plină de iubire, de pace și de fapte bune, spovedit, împărtășit, deci curățit de orice 

lucru vinovat. 

        Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, într-adevăr, sărbătoarea dragostei, a visării, a magiei, dar, înainte de orice, este 

sărbătoarea Nașterii Domnului nostru. Iar Crăciunul din inima ta trebuie să fie despre această bucurie fără egal, fără a 

exclude și celelalte bucurii mărunte și firești despre care tocmai am amintit.  
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Ninge trist 

 
Ninge cu tristețe peste noi, 

Ninge cu frânturi de visuri albe. 

Astăzi, tot mai stins se-aud cântări 

Cu Ler-Lerui Doamne și Flori dalbe. 

 

Doar copiii plini de suflet drag, 

Mai aduc în poartă o colindă, 

Și mi-e teamă să n-o pierd în prag,  

Și mi-e dor s-o mai aud în tindă. 

 

Parcă nici Crăciunul nu mai e 

Ca-n povești, cum el era odată 

Și nici tu, om bun, tu nu mai ești 

Cum credeam, cu inima curată. 

 

Ninge trist și-mi amintesc  amarul 

Unui Christ ce-n lume a venit, 

Să ne mântuiască de paharul 

Cu venin, de alții dăruit. 

 

Ninge greu, dar mâine e  Crăciunul. 

Chiar și trist, eu mă voi bucura. 

Căci se naște iar în lume Bunul 

Ce-mi va lua cu el povara grea. 

 

Ninge gri, dar o, ce bucurie! 

S-a născut Mesia-n Bethleem! 

Am scăpat de-acum, pe veșnicie 

De acum mă bucur, nu mă tem!                                                                                          Prof. Daniela Sandu, 

                                                                                            Catedra de Limba și literatura română, Școala Profesională Bălțești 

 

 

 

Icoană realizată de Prof.Daniela Sandu 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – BAZA ÎNVĂȚĂRII UNEI MESERII 

 

        Director adj. Alexandrescu Mircea 

Școala Profesională Bălțești 

 

 

      Acțiunea de informare ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ” 

desfășurată la Școala Profesională, comuna Bălțești, județul Prahova, în data de 07.12.2021, ora 10.00. 

 

      Au fost afișate și prezentate materiale de informare elaborate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, în vederea 

creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce 

munca nedeclarată și munca subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și cu privire la riscurile la care 

se expun atunci când acceptă să muncească ”la negru” sau ”la gri”.  

 

 
 

 Acțiunea s-a desfășurat în atelierul de instruire practică textile din localul Școlii Profesionale, comuna Bălțești. Au 

participat elevi din clasele a X-a și a XI-a învățământ profesional, cadre didactice și de conducere. Elevii au primit 

materialele informative și în format electronic, prin poșta electronică și pe grupurile de lucru ale claselor.  
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Învățarea online-avantaje și dezavantaje 

                                                                                                                        Prof. înv. primar Roșu Corina,  

                                                                                                                        Școala Profesională Bălțești 

 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de învăţare; pentru 

a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne 

autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până acum, este 

învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de învăţământ electronic (sau 

virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare și tehnologiile informaţionale. E-learning este 

în acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin 

economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, 

rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest 

concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 

imagine şi text. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot reduce 

costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem 

vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 

Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia 

de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale 

cursanţilor şi pentru a permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și accesibile, 

ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se 

realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online 

plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii 

doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite.  

Învăţarea prin Internet 

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor un conţinut de 

instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare este posedarea unui 

calculator şi o conexiune la Internet. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe ori se folosesc 

aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server Web, crearea de reţele de 

comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a 

cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este folosit doar ca un 

supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, comunicarea este 

privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o formă similară de interacţiune. Avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi ca şi 

la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu uşurinţă, adaptarea la lucru cu grupul, permite împărţirea studenţilor şi a secţiilor 

în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participanţi cu caracteristici/specializări comune.  
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Video conferinţe 

Aplicaţiile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care studenţii participă lucrând în 

echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să 

utilizaţi aplicaţia în sine, dar şi pentru învăţarea de concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt 

simularea realităţii  şi încurajarea învăţării în grup. 

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot parcursul vieţii - 

cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului electronic este cea instituţionalizată, în 

special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi instruire asistată pe calculator, instruire prin multimedia. 

E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. Posibilitatea de a ne 

conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia de îndrumare de la oameni care sunt, uneori, 

la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul acestor conţinuturi în timp real, permite dobândirea de noi 

cunoştinţe fără stresul de zi cu zi. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și evaluare 

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, elevilor, părințiilor 

și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori livrarea și managementul 

educațional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare 

– Generarea de conținut 

– Vizualizarea conținutului 

– Diferite medii cu un profesor/tutore 

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 

– Raportul activităților întreprinse de către elev 

– Instrumentele de evaluare 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

•           sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând 

mediul educaţional 

•           asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la 

distanţă. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: 

•           Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 

•           Centrare pe elev/participant 

•           Elevii pot colabora și învăța împreună 

•           Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

•           Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 

•           Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 

•           Materialele pot fi personalizate 

•           Posibilitatea modificării informației difuzate 

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

•           Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 

•           Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 

•           Costuri reduse de distribuție a materialelor 

•           Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă 

•           Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 
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•           Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri efectuate de 

către elevi 

•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ 

cu locațiile fizice sau hard discurile individule 

•           Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi  

 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

•           Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 

•           Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în 

ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 

•           Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

•           Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

•           Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

•           Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de 

o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal 

chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru 

comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea platformelor 

eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care 

sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare, ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele 

clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

elevilor. 

 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: un elev excedat de 

toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale 

sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu 

vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create 

în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

 

          De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
          Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite 

de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de 

gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod 

firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

 

      Concluzii 
       S-au putut expune câteva idei, însă cu toții știm ca internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor 

mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 

în mod eficient. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 

 https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/ 

 https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 
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Model de demers didactic centrat pe cele opt competenţe cheie pe care elevul de la ciclul primar trebuie să le 

dobândească la finalul clasei a IV-a 

 

Material realizat de Prof. înv. primar Săraru Claudia în cadrul cursului CRED 

 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Școala și cartea, doi prieteni adevărați 

Subiect: Proiect în echipe - “Cartea clasei” 

 

Nr. 

crt 

Competențe cheie Activități de învățare 

1. Comunicare în limba maternă - identificarea de informații, privind etapele de 

lucru în realizarea unei cărţi, folosind tehnica 

Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat şi textul 

suport:“ Povestea cărţii mele”, de Mihaela 

Iordache; 

- antrenamente de scriere creativă; 

- revizuirea textelor redactate; 

- prezentarea cărţii realizate la Scaunul 

autorului.  

2. Comunicare în limbi străine - vizionarea unui filmuleţ în limba engleză, 

care prezintă etapele realizării unei cărţi. 

-exerciții de pronunțare în limba străină a 

elementelor componente specifice cărții. 

3. Competențe matematice (A) și competențe de bază în 

științe și tehnologii 

-orientarea şi aşezarea textelor şi a imaginilor 

în pagină; 

-numerotarea paginilor; 

-realizarea unui produs simplu; 

-manifestarea unui comportament responsabil 

în raport cu mediul prin economisirea/ 

reciclarea hârtiei; 

4. Competență digitală -tehnoredactarea cu ajutorul dispozitivelor a 

unor texte de mică întindere cu asistență sau 

sprijin din partea adulților; 

-utilizarea internetului pentru căutarea de 

imagini în vederea ilustrării cărţii; 

5. A învăța să înveți - evaluarea cărţii preferate prin valorificarea 

tehnicii Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat. 

6. Competențe sociale și civice -asumarea rolurilor în grup: moderator, 

raportor, responsabil cu materiale, responsabil 

cu timpul, revizor; 
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-punerea în practică a unor norme elementare 

de conduită; 

-cooperarea în cadrul grupului, pentru 

realizarea proiectului; 

7. Spirit de înițiativă și anteprenoriat -identificarea utilităţii unor meserii; 

-aprecierea raportului calitate/preţ; 

8. Sensibilizare și exprimare culturală - expunerea cărţilor finalizate; 

- turul galeriei.  

 

               
Proiectarea demersului didactic  

 

 

Pașii necesari în realizarea proiectării demersului didactic 
  

În scopul realizarii proiectării demersului didactic, cadrul didactic parcurge mai multe etape prin care 

asigură aplicarea programei şcolare la clasă. Programa este principalul instrument de lucru aflat la dispoziția 

profesorului. Prin intermediul acesteia este stabilită oferta educațională a fiecărei discipline pentru un an școlar. 

Conține competențe generale, specifice, conținuturi ale învățării și sugestii metodologice care să ghideze 

profesorul astfel încât acesta să reușească să formeze competențele cheie pe care elevul trebuie să le aibă la 

sfârșitul clasei a IV-a. Astfel, lectura conştientă a programei şcolare se va reflecta în realizarea planificării 

calendaristice, urmând ca unităţile de învăţare să fie detaliate până la nivel de lecţie prin proiectarea unităţilor de 

învăţare. 

Unitatea de învăţare este o structură didactică flexibilă, realizată într-o perioadă de timp determinată, 

unitară din punct de vedere tematic, care permite formarea şi evaluarea la elevi a unui comportament specific prin 

formarea unor competenţe specifice. 

Pornind de la caracteristicile unei unităţi de învăţare putem aprecia avantajele realizării unui instrument 

de lucru, care anticipează crearea contextelor de învăţare prin care se ajunge la realizarea competenţelor vizate. 

 Prin componentele pe care le include, proiectul unei unităţi de învăţare oferă o imagine de ansamblu, 

asupra temei, dar şi asupra fiecărei lecţii/ ore de curs. Astfel se pot identifica pentru fiecare lecţie: elementele de 

conţinut, competenţele specifice vizate, activităţile de învăţare, resursele şi instrumentele de evaluare. 

Datorită proiectării demersului didactic pe baza unităţii de învăţare profesorul: 

 - are siguranţa oferită de o imagine coerentă asupra programei şcolare, pe care trebuie să o aplice pe 

parcursul unui an şcolar; 

- are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare, care valorifică potenţialul lecţiei prin 

integrare în unitatea de învăţare; 

- are în mai mare măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu 

ritmul de învăţare pe care îl au elevii, având în vedere că o unitate de învăţare este prevăzută pe un interval mai 

mare de timp; 

 - se asigură că învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este proiectată, pe termen 

mediu şi lung; 

 - obţine un instrument util de lucru, adaptat personalităţii sale, necesităţilor clasei şi ritmului de lucru al 

elevilor. 
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Jocul didactic 

(metodă necesară integrării elevului începător) 

Profesor înv. primar, Șandru Mihaela –Valeria, Borsa Andreea, Liceul Tehnologic ,,Alexandru 

Domșa”, Alba –Iulia, Clasa Pregătitoare, Step by Step 

 

 

Copilul este un “ mic univers”, iar creşterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung şi sinuos, 

plin de urcuşuri şi coborâşuri, al cărui aspect central îl reprezintă  personalitatea  în toate aspectele ei.  

Încă de la naştere, fiinţa umană începe un amplu proces de învăţare, pe care îl continuă până în momentul 

în care trece în nefiinţă. Așadar, învăţarea reprezintă conceptul cheie în jurul căruia gravitează dezvoltarea şi devenirea 

umană.  

În ansamblul dezvoltării sale, omul parcurge mai multe etape ce cuprind aspecte asemănătoare pentru toţi 

indivizii aflaţi în limitele vârstelor respective. Aceste etape poartă numele de stadii, derulându-se într-o succesiune 

logică şi fiind analizate şi studiate atent de către psihologie, deoarece cunoaşterea principalelor aspecte şi caracteristici 

ale omului la diferite vârste, reprezintă piatra de temelie pentru o bună analizare a lui.  

Unul dintre aceste stadii îl reprezintă cel al micii şcolarităţi sau cea de-a treia copilărie ce se desfăşoară 

între 6/7 - 10/11 ani. Acest stadiu este unul de achiziţie masivă a experienţei general adaptative pentru viaţă, 

analizându-se în primul rând din perspectiva adaptării şcolare şi a învăţării, considerate ca procese definitorii în 

structurarea fiinţei umane. 

Transformarile treptate ce se produc în gândirea și comportamentul școlarului pun în evidență o nouă 

structură mintală. Gândirea se desprinde de datele percepției globale intuitive și începe să se manifeste o tendință de 

decentrare. Decentrarea intervine atunci când copilul, depășindu-și egocentrismul, realizează o reflectare adecvată, 

prin acțiuni tot mai eficace asupra obiectului. Are loc perceperea relațiilor care prilejuiesc înțelegerea cauzalității și 

folosirea corectă a legăturilor logice. Cu toate acestea, gândirea rămâne predominant concretă. Gândirea realizează 

cunoașterea cu ajutorul unor operații logice concrete, obiectuale. 

Așadar, la intrarea în şcolaritate, copilului i se vor organiza și dezvolta strategii de învățare, i se va 

conștientiza rolul atenției și repetiției, își va forma deprinderi de scris-citit și calcul. Învățarea tinde tot mai mult să 

ocupe un loc major în viața de fiecare zi a şcolarului, luând treptat locul jocului ca activitate principală.  

În primii patru ani de şcoală, chiar dacă au fost pregătiţi prin frecventarea grădiniţei, se modifică regimul, 

tensiunea şi planul de evenimente dominând viaţa copilului. Asimilarea continuă de cunoştinţe mereu noi, dar mai 

ales responsabilitatea faţă de calitatea asimilarii lor, situaţiile de colaborare și competiţie, responsabilitatea și 

disciplina faţă de muncă, caracterul evident al regulilor implicate în viaţa şcolară creează sentimente sociale şi lărgeşte 

viaţa interioară a copilului. Procesul de adaptare se intensifică și se centrează pe atenţia faţă de un nou adult şi nu se 

mai limitează la părinţi. Acest adult - învăţătorul sau învăţătoarea - începe să joace un rol de prim ordin în viaţa 

copilului, el fiind reprezentantul marii societăţi, cel ce veghează la exercitarea regulilor societăţii și şcolii, dar și cel 

care antrenează energia psihică, modelează activitatea intelectuală a copilului şi organizează viaţa şcolară, impune 

modele de a gândi şi de a acţiona.  

Ţinând cont de toate aceste aspecte, trebuie precizat faptul că intrarea în şcolaritate reprezintă un prag cu 

multe şi importante aspecte psihologice, care marchează adaptarea şcolară şi imprimă direcţia generală a întregii 

perioade pe care individul o va petrece în şcoală.  
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De aceea psihologii compară “şocul şcolarizării”, ca importanţă cu cel al naşterii, sau cu cel al pubertăţii. 

Prin urmare, un rol de maximă importanţă în adaptarea cu succes a copilului la şcoală îl au totalitatea mijloacelor, a 

materialelor, dar mai ales a metodelor prin care se urmăreşte integrarea acestuia în lumea învăţării. 

Pentru a veni în sprijinul unei adaptari optime a copiilor în şcoală, trebuie să se apeleze la menţinerea unei 

strânse legături între cele două instituţii atât de asemănătoare şi atât de deosebite în acelasi timp, prin efectuarea de 

vizite, de colaborari, de schimburi, ce pun preşcolarii în legatură directă atât cu şcolarii, cât mai ales cu învăţătorul, 

al cărui rol determinant l-am remarcat deja. Dar cel mai puternic liant între cele două sisteme instituţionale nu poate 

fi altul decât jocul, care suportă o devenire de la jocul ca activitate în sine la jocul didactic, ca metodă de însuşire a 

unor cunoştinţe şi de formare a unor competenţe. Implicarea elevilor, în mod constant, în jocuri variate duce la 

dezvoltarea deprinderilor, a spiritului de echipă, de colaborare, de autoevaluare şi de ierarhizare, observându-se un 

efect benefic asupra randamentului învăţării. Pentru copil trecerea de la activitatea liberă, din perioada antepreşcolară, 

la o activitate organizată, în cadrul învăţământului preşcolar şi apoi în cadrul învăţământului şcolar, constituie un 

parcurs cu multe obstacole, de a cărui reuşită depinde evoluţia şi împlinirea ulterioară a copilului. De-a lungul acestui 

parcurs, jocul constituie o cheie cu ajutorul căreia învăţătorii pot deschide poarta cunoaşterii şi împlinirii.

Eficiența jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care învăţătorul ştie să asigure 

concordanţa între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de 

îndrumare a elevilor prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri.

Pentru aceasta, învăţătorul va avea în vedere următoarele cerinţe de bază: pregătirea jocului didactic; 

organizarea judicioasă a acestuia; respectarea momentelor jocului didactic; ritmul şi strategia conducerii lui; 

stimularea elevilor în vederea participării active la joc; asigurarea unei atmosfere de joc; varietatea elementelor de joc 

(complicarea jocului, introducerea altor variante).

Desfăşurarea jocului didactic cuprinde, de regulă, următoarele momente: introducerea în joc (discuții 

premergătoare); anunțarea titlului jocului şi scopul acestuia;  prezentarea materialului; explicarea și demonstrarea 

regulilor jocului; fixarea regulilor; executarea jocului de către elevi; complicarea jocului, introducerea unor noi 

variante; încheierea jocului (evaluarea conduitei de grup sau individuale).

Învăţătorul trebuie să imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat); să menţină atmosfera de joc; 

să urmărească evoluţia jocului, evitând momentele de monotonie, de stagnare; să controleze modul în care elevii 

rezolvă sarcina didactică, respectându-se regulile stabilite; să creeze condiţii necesare pentru ca fiecare elev să rezolve 

sarcina didactică în mod independent sau în cooperare; să urmărească comportarea elevilor, relațiile dintre ei; să 

activeze toți elevii găsind mijloace potrivite pentru a-i antrena pe cei timizi; să urmărească felul în care se respectă cu 

stricteţe regulile jocului.

Utilizarea frecventă a jocului didactic în cadrul activitătilor de predare-învăţare de la nivelul ciclului 

primar duce la: stimularea interesului și plăcerea elevilor pentru implicarea în rezolvarea sarcinilor școlare mai puțin 

atractive, cu un nivel mai mare de dificultate; antrenarea întregului colectiv al clasei în activitatea de rezolvare a 

sarcinilor date nepermițând sustragerea de la acestea, eliminând timpii morți și complexele de inferioritate; 

dezvoltarea creativității elevului și realizarea unui echilibru optim între permisivitate și nonpermisivitate dacă: 

  -se asigură un climat socio-afectiv adecvat; 

  -se stabilsc cu exactitate finalităţile ce vor fi convertite în performanțe; 

                -se adecvează vârstei cronologice și mentale a copilului. 

Și aceasta deoarece elementul competiţional accelerează ritmul activităţilor şcolare, creează o motivaţie 

mai puternică pentru obţinerea performanţelor şi îl disciplinează pe elev, jocul putând astfel conduce la formarea 

competenţelor urmărite :

-să identifice litere, grupuri de litere în cuvinte date; 

-să sesizeze despărţirea corectă în silabe a unor cuvinte, separându-le de cele greşite ; 

-să identifice cuvintele din enunţuri date scrise legat;  
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-să construiască enunţuri din cuvinte date.

-să numere din 1 în 1 crescător şi descrescător de la 0 la100; 

-să compare numere naturale de la 0 la 100; 

- să identifice cifra zecilor şi a unităţilor din numere date; 

-să completeze numerele care lipsesc dintr-un şir de numere naturale; 

-să efectueze adunări şi scăderi fără trecere peste ordin în concentrul 0-100 etc.

Este evident faptul că utilizarea frecventă a jocului didactic în cadrul activităţilor de predare-învăţare 

înlătură timpii morţi, contribuie la reducerea greşelilor de scriere, calcul (şi alte greşeli tipice) deoarece în cadrul 

jocului copiii au iniţiativă, capătă încredere în forţele proprii, se implică în activitate fără teama de a fi pedepsiţi. Jocul 

implică un climat educativ atractiv, în care se realizează lucruri serioase într-o modalitate relaxantă. Plăcerea de a 

participa şi performanţa din timpul jocului creează copilului o imagine de sine pozitivă şi îl integrează mai bine în 

colectivul de elevi, realizându-se astfel o învăţare mai rapidă şi afectivă. Jocul impune competiţie şi fair play, ca atare 

se dezvoltă şi calităţi moral-civice. În cadrul lor se învaţă comportamente, reguli, se înţelege conceptul de libertate şi 

de necesitate. În afara respectării regulilor de natură generală, jocul didactic implică şi exersarea creativităţii copilului, 

observabilă în crearea de texte sau găsirea de soluţii diverse la probleme, toate acestea contribuind la creşterea 

randamentului şcolar al elevilor.  

Vedem astfel cum între metodele activ-participative precum problematizarea, învăţătura prin descoperire, 

modelarea obiectuală, demonstraţia, exerciţiul, dialogul etc. şi care răspund cerinţelor metodologii moderne, se 

înscrie, cu rezultate bune şi jocul didactic, considerat ca o activitate cognitivă specifică vârstei preşcolare şi a celei 

şcolare.  

 Dezvoltarea potenţialului de gândire și creativitate se realizează prin activităţi care solicită independenţă, 

originalitate. De aceea trebuie să fim receptivi la ceea ce interesează şi place copiilor, la ceea ce vor şi pot realiza, 

valorificând în activitate toate forţele şi capacităţile lor, satisfăcându-le interesele. 

 

Bibliografie : 

    Cretu.T.  - “Psihologia vârstelor”, ed. Universității, București, 1994 

 

 

 Un document mai puțin cunoscut despre Tudor Vladimirescu 

 

Prof înv. primar Roșu Corina 

Școala Profesională, Comuna Bălțești 

 

Tudor Vladimirescu reprezintă una dintre figurile tragice ale istoriei naţionale. Importanţa revoluţiei conduse de el 

în urmă cu 200 de ani a fost una incontestabilă, chiar dacă au existat numeroase manipulări ale tendinţelor şi resorturilor 

acesteia în perioada comunistă. Cert este că revoluţia de la 1821 a reprezentat un cutremur care a reaşezat o parte dintre 

straturile societăţii autohtone, cu această ocazie dispărând domniile fanariote, dar s-au şi însămânţat ideile care au rodit ceva 

mai târziu, în anul revoluţionar 1848 şi mai ales în 1877, când am obţinut independenţa faţă de Imperiul Otoman. 
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Învins, trădat, ucis, Tudor Vladimirescu a reprezentat o conştiinţă naţională, sacrificiul său fiind unul asumat şi 

necesar pentru constituirea viitoare a statului naţional. 

Preotul profesor Al. Stănciulescu-Bârda a publicat în iunie 2020, în Ortodoxia, Revistă a Patriarhiei Române, un 

articol în care a introdus pasaje dintr-un document de maximă importanță pentru istoria României, în general, și a perioadei 

lui Tudor Vladimirescu, în special. 

Documentul cuprinde „memoriul” lui Gheorghe Duncea din Prejna (Mehedinți). Din conținutul documentului aflăm 

că Gheorghe Duncea a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Tudor Vladimirescu, un om care a cunoscut îndeaproape 

evenimentele și personajele principale din epoca respectivă. Textul reprezintă un document important întrucât autorul, 

marcat sufletește de sfârșitul lui Tudor Vladimirescu, relatează ultimele clipe ale acestuia: „Acolo când au ajuns, au găsit 

pe Teodor prins în mâinile grecilor lui Ipsilante, care l-au legat cu mâinile la spate, l-au desbrăcat în piele și l-au crăpat cu 

un iatagan pe burtă”. 

În cuvinte simple, Gheorghe Duncea zugrăvește o epocă, un colț de pământ mehedințean. Sunt evidențiate în 

manuscris mai multe aspecte de ordin economic, dar și politic și militar, specifice vremii. 

Chipul lui Tudor Vladimirescu se conturează destul de clar în manuscrisul analizat. El este „Prea bunul și înțeleptul 

Sluger...care gânditu-s-a să ne scape biata noastră Țară Românească de grecii jupuitori și de ciocoii noștri, boierii români, 

care unitu-s-au de-mpreună cu grecii să ne despoaie pe noi țăranii de totul nostru avut”. Într-o singură frază, autorul reușește 

să sintetizeze cauza pentru care se ridicase Tudor la luptă și pentru care îl urmaseră masele largi de țărani și târgoveți. 

Din relatările lui Duncea putem să ne dăm seama de capacitatea de organizator și luptător, în ilegalitate, a lui Tudor 

Vladimirescu. 

Se desprind câteva etape în acest sens: 

1. Stabilirea unor legături strânse cu Imperiul rusesc 

2. Înființarea unor obiective conspirative, precum cârciumi și hanuri, unde puteau să culeagă informații și, în 

același timp, își mascau niște activități comune, întâlniri. 

3. Înființarea unor ascunzișuri cât mai sigure pentru haiduci. 

4. Coruperea unor demnitari din aparatul de stat. De exemplu, Tudor reușeste, prin G. Duncea, să atragă de 

partea sa pe ginerele acestuia, Bosoancă, „un căpitan de poterași”. 

5. Conspirativitate absolută, grupurile de panduri fiind de o credință nemaipomenită. 

6. Atragerea pandurilor sârbi pentru cauza românească, după ce i-a ajutat la rândul său într-o răscoală. 

7. Capacitatea strategică a lui T. Vladimirescu reiese din cele relatate în manuscris despre trecerea Dunării de 

către sârbi și parcurgerea drumului până la Prejna. 

8. Capacitatea diplomatică desăvârșită, reușind să scape din mâna ciocoilor. 

9. Cultivă prieteniile trainice deoarece îl ajută pe Karagheorghe în Serbia, care făcuse răscoală acolo în 1806, 

dar fusese înfrânt. Acesta trece Dunărea cu 500 de panduri sârbi pentru a veni în sprijinul lui Tudor. 

10. Om al dreptății, la scaunul său de judecată găsindu-și dreptatea cei mai săraci și mai amărâți. Pe el nu-l 

influența starea materială sau pozitția socială a împricinaților. 

11. Pedepsește crunt pe trădători, ceea ce face ca pandurii să-l știe de frică în acest sens și să-și respecte 

jurământul, chiar cu prețul vieții. 

12. Vorbitor desăvârșit, care știa să-și dozeze mesajul și să mobilizeze masele de ascultători. 

Memoriul lui Gheorghe Duncea nu ne dă prea multe amănunte despre desfășurarea propriu-zisă a Revoluției, dar 

oferă detalii despre viața lui Tudor Vladimirescu „pentru că eu sunt cel dintâi care cunosc mai bine viața prea bunului și 

înțeleptului Sluger Teodor, de la naștere și până la plecarea noastră spre București”. 

În ultima parte a documentului este relatată moartea revoluționarului, eveniment povestit autorului de ginerele său, 

căpitanul Bosoancă. Acesta se travestise în călugăr și a putut să vadă la fața locului execuția lui Tudor. 
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Documentul amintit, găsit de profesorul Mihai Gușiță, a fost scris cu litere latine de Ion Duncea din Prejna, fiul lui 

Gheorghe Duncea, care scrisese textul original cu litere chirilice. Memoriul original nu s-a păstrat, însă manuscrisul a fost 

rescris după 1900 și adaptat limbajului unei alte epoci. 

„Documentul istoric editat și prezentat oferă poate cea mai autentică sau profundă imagine a lui Tudor, ca unul care 

a fost scris de unul dintre oamenii de încredere ai acestuia”, scrie Al. Stănciulescu-Bârda în Revista Ortodoxia. 

Bibliografie: 
Stănciulescu-Bârda, Al., Istorie națională și bisericească în epoca Revoluției din 1821. Un document mai puțin cunoscut, 2020, Revista 

Ortodoxia, Revistă a Patriarhiei Române, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă 

https://www.bursa.ro/200-de-ani-de-la-tudor-vladimirescu-01903340  

 

 

Aplicații, instrumente și platforme educaționale 

 

 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-pregătire, care se referă 

atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online (proces de învățământ clar 

organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), cât și la e-

pregătirea elevilor care trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități 

pentru utilizarea resurselor online.  

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de resurse:  

 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii – Zoom și Google Meet (cu sugestii 

de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit).  

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează  schimbul de documente, teste sau teme 

pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 

profesorului -  Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 

de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucr u 

pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau 

Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual.  

 

      Platformele de învățare online sprijină procesul de învățare individuală și permit utilizatorilor să acceseze 

o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere, pe diferite teme.  

 Pentru activitățile de învățare la distanță, destinate profesorilor și elevilor, pot fi utilizate următoarele aplicații: 

 
Kinderpedia — Este o soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe, disponibilă pe web 

și ca aplicație de mobil (Android și iOS). Platforma este gratuită și ajută la gestionarea clasei / grupei și a activităților de 

învățare, dar și pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru învățământul preuniversitar și este în limba română. 

https://www.bursa.ro/200-de-ani-de-la-tudor-vladimirescu-01903340
https://www.kinderpedia.co/
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Această platformă permite înscrierea elevilor, dar și a părinților. 

 

Are modul de video-conferință (Zoom) integrat cu orarul clasei, dar și catalog de note cu posibilitatea de atribuire și notarea 

temelor de  către elevi. Elevii se pot înscrie doar cu un cod unic furnizat de câtre professor / învățător (nu au nevoie de 

adrese de email). 

 

DigitalEdu – resurse educaționale deschise — Această aplicație reprezintă o bază de date cu resursele 

educaționale în format digital create de către  cadre didactice, organizate pe discipline și ani de studiu. Conține: link-uri la 

teste, fișe de lucru, jocuri didactice, filme și simulări.  

 

eTwinning — Platforma europeană eTwinning, susținută de Comisia Europeană.  

Prin eTwinning, cadrele didactice pot proiecta și desfășura proiecte educaționale în parteneriat, între mai multe 

clase din școli europene. Se pot realiza  proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare. Înscrierea unui proiect se face 

din Desktopul eTwinning, prin accesarea platformei din contul personal (nume de utilizator şi parola). Idei și resurse pentru 

proiecte: etwinning.ro/idei-si-resurse-pentru-proiecte/. 

O scurtă prezentare a eTwinning: eTw_prezentare_proiecte.pptx.  

 

WAND.education — Permite crearea de la zero a lecțiilor (are nenumărate modele și șabloane de lecții) sau 

preluarea unor lecții create de alți profesori. Simplu de folosit în crearea de conținut educațional interactiv. Lecția și/ sau 

testul se pot transmite instantaneu elevilor; aceștia le pot vizualiza pe orice tip de platformă, desktop sau mobilă: iOS, 

Android, Mac OS, Widnows, Chromebook. Are funcții de notare, evaluare și urmărire a parcursului școlar al elevilor. 

Conține și un curs de formare a profesorilor, acreditat și în derulare la CCD Bacău. Sunt peste 5.000 de profesori români 

care îl folosesc gratuit astăzi. 

 

Școala Intuitext — Conține animații, experimente, jocuri educaționale, precum  și teste adaptate ciclului primar. 

Accesul este gratuit pentru cadrele didactice și pentru elevi.  Părinții au acces la o secțiune de rapoarte unde pot urmări 

progresul copilului. Peste 60% dintre învățătorii din România lucrează cu secțiunea Pagina Învățătorului și peste 50.000 de 

elevi din clasele I-IV au utilizat resursele existente pe platformă.  

 
 

MyKoolio — Platforma conține peste 630 de lecții interactive,  sub forma unor jocuri educaționale interactive, 

precum și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din clasele I-VIII. Conținutul educațional a 

fost conceput și validat de către profesori. Este structurată în conformitate cu programa școlară în vigoare. Profesorul și/sau 

părintele au acces la rapoarte pentru a vedea cum sunt îndeplinite sarcinile de către elevi. 

https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
http://etwinning.ro/idei-si-resurse-pentru-proiecte/
https://iteach.ro/resurse/eTw_prezentare_proiecte.pptx
https://app.wand.education/content
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.mykoolio.com/
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           Cadrele didactice pot utiliza gratuit platforma MyKoolio, pe durata suspendării cursurilor. Însă rezolvarea de teme 

de către elevi pe platforma MyKoolio presupune un abonament plătit.  

 

 

 
Eduboom — Oferă peste 1.200 de lecții video și mai mult de 800 de teste la Matematică și Limba și literatura 

română pentru elevii din clasele V-XII.  

Toate lecțiile și testele respectă programa școlară din România. 

 

             Până în septembrie 2021, Eduboom.ro pune la dispoziția utilizatorilor din România toate lecțiile necesare pentru 

clasele V-XII, conform programei școlare din România la Matematică, Limba și literatura română, Chimie, Fizică, Biologie, 

Geografie. 

            În Bulgaria, Eduboom este folosită în peste 70% din școli și are peste 1 milion de utilizatori. În prezent, Eduboom 

își desfășoară activitatea în Bulgaria, România, Spania și Italia. 

 

 

 
Digitaliada — Este o platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice într-un cadru și cu 

proceduri bine stabilite. Conține exerciții, teste, tutoriale video și ghiduri.  

Secțiunea Învățare și testare online este structurată pe patru niveluri de acces, fiind dedicată atât directorilor, 

cadrelor didactice din toată țara, indiferent de materia predată, cât și părinților și elevilor. (4.05.2020) 

 

 
Adservio — Este o platformă cu multe funcții de tip administrativ. Permite crearea de grupuri și clase, alocarea și 

corectarea temelor, programarea lucrărilor de control, urmărirea progresul elevilor – în esență, este construită ca un catalog 

electronic, cu accent pe evaluare sumativă. Model de business top-down, cu promovare prin inspectorate (și mai puțin o 

alegere a școlilor). (4.05.2020) 

 

 
ASQ — Este o platformă pentru „self-learning”, cu conținut educațional și teste create de utilizatori (majoritatea, 

cadre didactice). Este o soluție bună pentru lecții create „la urgență” și pentru exerciții de amuzament. Itemii de evaluare 

creați de utilizatori sunt utilizați de către elevi pentru diverse parcursuri de testare. (Obs.: Itemii nu sunt validați și nici 

calibrați – gradul de încredere în rezultat este scăzut).  (2.05.2020) 

 

https://eduboom.ro/
https://www.digitaliada.ro/econtinut
https://www.adservio.ro/
https://asq.ro/
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Livresq — O platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice, dezvoltată printr-un 

proiect cu finanțare europeană. Poate fi utilizată pentru elaborarea de lecții și distribuirea către elevi. O parte din conținutul 

dezvoltat de alți utilizatori poate fi reutilizat. (01.09.2020) 

 

Religie online — Este o platformă cu resurse pentru activitățile de învățare de la disciplina Religie – cultul ortodox. 

Fiecare lecție, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a douăsprezecea, are cel puțin două exerciții de consolidare a 

cunoștințelor, lucrate în diferite aplicații moderne: e-learningapps, Kahoot, Mentimeter, Puzzle.  

Fiecare unitate de învățare are un formular de evaluare, care cuprinde toate temele unității respective. Unitatea de 

evaluare permite elevului, după rezolvarea itemilor și trimiterea lui, să primească instantaneu rezultatul, arătându-i unde a 

scris corect sau greșit, oferindu-i feedback-uri de încurajare și apreciere. Profesorul primește punctajul elevilor, dar și 

răspunsurile acestora. Fiecare item și variantă de răspuns este însoțit/ă de imagini. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a dus la închiderea școlilor, cadrele didactice au fost nevoite să se 

adapteze, să studieze, să învețe despre instrumentele online,  cât mai accesibile elevilor și părinților, pentru a continua 

învățarea „de acasă”, îndrumați, încurajați și sprijiniți  de învățători și profesori, și pentru „a învăța să trăim cu acest virus”.    

Școala online a fost „o alternativă necesară” în acea perioadă. Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul 

pentru învățarea online și să sprijine învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă.  

Elevii trebuie să aibă acces la internet de pe laptop/ calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea 

participa online 

 

 

 

Școala Gimnazială, Comuna Poienarii Burchii 

Județul Prahova 

Prof. înv. primar, Popoace Florentina-Roxana 

Sursa: Didactic.ro 

 

 

 

 

  

 

Aplicația Word Art 

https://livresq.com/ro/
http://religieonline.ro/
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Un picnic cu colegele de clasă  

 

A sosit din nou primăvara așteptată de toți oamenii, mai ales de copii. Mara, o fetiță simpatică de nouă ani, trecea 

pe o potecă îngustă ca să ajungă în pădure la locul întâlnirii cu colegele sale: Daria, Ana și Raluca.  

 Ajunsă acolo, ochii copilei erau furați de peisajul spectaculos al pădurii. Florile multicolore zâmbeau soarelui 

strălucitor, copacii erau gata înverziți și înfloriți, izvorul cristalin curgea limpede, iar cerul era senin. Făcând câțiva pași 

înainte, văzu o pătură cu buline, de picnic. Lângă ea, era un coșuleț cu tot felul de bunătăți. Mara știa că prietenele ei i-au 

făcut acea surpriză, așa că le-a strigat. Ele erau ascunse într-o groapă care era acoperită cu iarbă fragedă.  

 Când au ieșit, erau foarte bucuroase, dar și înfometate pentru că au așteptat-o pe fată ore în șir. Toate colegele s-au 

așezat pe păturică și au început să guste din bucatele alese.  

 După ce au terminat, Mara drept răsplată le-a spus o poveste știută de la școală.  

 S-a lăsat seara liniștită. Prichindelele și-au strâns lucrurile și au plecat grăbite acasă pentru a se pregăti pentru școală. 

A fost o zi superbă!  

 

Sabău Delia – Gabriela, clasa a IV-a A, Step by Step, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia  

prof. înv. primar: Florea Tabita – Dinița/ Scheau Ana 

 

 

Doamnele învățătoare  

 

 

Am două învățătoare,  

Bune și iubitoare.  

Ele mereu ne învață 

         Lucruri bune pentru viață.  

 

    Din clasa pregătitoare,  

Ele au avut răbdare  

Și ne-nvață zi de zi, 

  Să citim, să socotim.  
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        Le mulțumesc foarte mult,  

Pentru tot ce au făcut 

   Și promitem că vom fi, 

Cei mei silitori copii! 

 

Oltean Patricia – Natalia, clasa a IV-a A, Step by Step, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia  

Prof. înv. primar:  Florea Tabita – Dinița/ Scheau Ana 

 

Povestea mea 

                                                                      

Nu îmi amintesc prea multe de când m-am născut...doar atunci când a venit un bărbat la mine și mi-a pus o 

lumină puternică în ochi. Era tata și mi-a făcut o poză. A făcut-o foarte aproape și nasul meu arăta ca o bombonică. Pot 

spune că tata nu este un foarte bun fotograf. 

După o lună, părinții au mers cu mine într-o casă cu multe icoane și sfinți. Era Biserica. Acolo era tot neamul 

meu așezat pe scaune. În mijlocul lor era un vas uriaș plin cu apă. Mama și alte femei m-au așezat pe o masă, unde m-au 

dezbrăcat. Un om îmbrăcat în negru a venit la mine și m-a luat. Era preotul. Eu am început să plâng din toate puterile. 

Preotul m-a dus lângă vas și a spus ceva, apoi m-a scufundat de trei ori în apă. După aceea a urmat o petrecere.  

La petrecere au venit mulți oameni care mă dădeau din mână în mână.  După ce a plecat toată lumea, am 

rămas cu mama și cu tata și cu un alt băiat, care avea doi ani. Era fratele meu. După trei ani a mai apărut o fată, sora mea, 

apoi încă un băiat, al treilea frate al meu.  

Așa au trecut anii: am învățat, am mers la școală, am petrecut frumos vacanțele. Acum stau și mă gândesc 

și scriu despre clipele frumoase și rele prin care am trecut și știu că am învățat câte ceva din fiecare. 

 

                                        Vasiloiu Sofia, clasa a IV-a, Școala Profesională, comuna Bălțești, prof. înv. primar: Roșu Corina 

               

 

Toamna, în pădure 

                  Velicu Iulia Maria, clasa a IV-a 

                   Sub îndrumarea prof. înv. primar, Roșu Corina 

 

E început de octombrie. Un vânt rece răscolește frunzișul copacilor de la marginea pădurii.  

Foșnet de frunze obosite se amestecă în larma păsărilor care se pregătesc de plecarea în țările calde. Peste 

lacul din mijlocul codrului s-a așternut o pânză subțire de verdeață. Din când în când câte o frunză ruginie aterizează pe 
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oglinda cea domol mișcătoare a apei, pătând unda străvezie de culori ale toamnei. Prin frunzișul colorat mai zumzăie rătăcită 

câte o albină cu aripi de borangic, căutând florile ascunse de-acum în semințe. Răchitele cu nuiele mlădioase se apleacă 

peste luciul apei. Viețuitoarele mari și mici încep să se ascundă înfricoșate de schimbarea la față a naturii.  

Doar iepurașul iese din tufișuri în prag de asfințit, vrăjit de zimții de gheață ai Luceafărului de seară. Dar 

zărindu-și umbra ca o arătare cu coarne grozave, fuge mâncând pământul. Se ascunde repede, lăsând în urmă tabloul toamnei 

și al serii din ce în ce mai pustiu. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

  

 

Toamna 

                                                                              Rusu Pedro Miguel, clasa a IV-a 

                                                                           Sub îndrumarea prof. înv. primar Roșu Corina 

 

După zilele ploioase și răcoroase de la începutul toamnei, iată că a sosit o zi frumoasă și însorită. De cum am 

observat că s-a luminat cerul, am hotărât să merg să admir pădurea.  

Ce minunăție am găsit! Frunzele cădeau pe pământ ca niște fulgi de zăpadă multicolori. Copacii păreau triști, dar 

împăcați cu ideea că a sosit timpul pentru odihnă. Pe jos era un covor de frunze roșii, galbene, ruginii. Pădurea era liniștită. 

Glasul păsărilor se auzea din ce în ce mai rar. Multe dintre ele au plecat deja în țările calde, iar celelalte caută de zor să se 

adăpostească. Veverița și-a umplut cămara cu alune coapte. Ursul și-a făcut un bârlog cu un morman de frunze uscate. 

Vulpea a pregătit vizuina pentru a se ascunde de frigul iernii. 

Răcoarea serii s-a lăsat încet peste pădurea mohorâtă. Cu pași grăbiți mă îndrept spre casă. Îmi rămâne în fața ochilor 

tabloul minunat al pădurii, atât de frumos decorată de anotimpul toamna.  
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Veverița și alunul 

                                                                        

Vasiloiu Sofia, clasa a IV-a, Școala Profesională, com. Bălțești 

                    Sub îndrumarea prof. înv. primar, Roșu Corina 

 

 A sosit toamna. În pădure, animalele sunt grăbite, ba să mănânce, ba să își strângă provizii. O veveriță mai 

bătrână a pornit să adune alune.  

A căutat toată ziua, dar nu a găsit nimic. A căutat așa și a doua zi, până când, a treia zi, a dat peste un alun încărcat 

de alune, care plângea. Aceasta l-a întrebat: 

- De ce plângi, dragul meu alun? 

- Plâng pentru că am rămas singur și alunele sunt grele. 

- Te pot ajuta eu, i-a spus roșcata. 

- Cum? 

- Voi culege alunele și te vei simți mai bine, iar eu voi avea ce să mănânc la iarnă. 

- Dar cu singurătatea cum rămâne? 

- Mă voi muta în scorbura din trunchiul tău. Astfel, nici tu nu vei mai fi singur, nici eu nu voi mai duce 

alunele departe de locul acesta. 

Alunul a acceptat îndată și cei doi au rămas prieteni mult timp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiroiu Amalia clasa a II-a, Bălțești 
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CONCURSURI ȘCOLARE 

PREMII CÂȘTIGATE 

An școlar 2021-2022-Școala Profesională, comuna Bălțești 

 

1. CONCURSULUI NAȚIONAL EUROJUNIOR, CLASA AA II-A BĂLȚEȘTI, ETAPA 1, AN ȘCOLAR 

2021-2022-SEMESTRUL I, SUB COORDONAREA  PROF. SĂRARU CLAUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCURSUL NAȚIONAL EUROJUNIOR, CLASA a IV-a BĂLȚEȘTI, ETAPA I, AN ȘCOLAR 

2021-2022-SEMESTRUL I, SUB COORDONAREA PROF. ROȘU CORINA 

 Nr. crt. Numele și prenumele PUNCTAJ PREMIU 

1. Cincan Denis Mihai 56 Încurajare  

2. Constantin Denisa Ioana 64 Mențiune  

3. Danca Estera Flavia 72 III 

4. Danca Rebeca Crina 64 Mențiune 

5. Lepuș Sergiu Mihail 72 III 

6. Danca Alice Maria 52 Încurajare  

NUME ȘI PRENUME PUNCTAJ PREMIUL  OBȚINUT 

1.BUZOIU RAREȘ-ALEXANDRU 64  MENTIUNE 

2.CHIROIU AMALIA FLORENTINA 80 II 

3.CONSTANDA ANA-MARIA GEORGETA 72 III 

4.CONSTANTIN ELIZA ANA-MARIA 52 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

5.DANCA NARICSA -MARIA 44 

DIPLOMA DE 

PARTICIPARE 

6.DUȚĂ ANDRA- IOANA 64 MENTIUNE 

7.ENE MARIA -COSMINA 88 III 

8.GRIGORE ANDRA-ELENA 64 MENTIUNE 

9.HUSAR TEODORA ANA-MARIA 60 MENTIUNE 

10.IONIȚĂ MIHAI-ROBERT 84 II 

11.LEPĂDATU SARA-ANDREEA 72 III 

12.MIHAI IANIS-ANDREI 88 II 

13.TĂNASE SERGIU-GEORGIAN 68 MENTIUNE 

14.VASILOIU ANASTASIA 72 III 
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7. Marin Ștefan 60 Mențiune 

8. Mușat Massimo 52 Încurajare  

9. Rusu Pedro 44 Încurajare  

10. Vasiloiu Sofia 92 I 

11. Velicu Maria 88 II 

12 Tudoran Arun 52 Încurajare  

13 Tudoran Adelina 48 Încurajare  

14 Iordan Sara 68 Mențiune 

 

3. CONCURSUL REGIONAL „PE PLAIURI MIORITICE”, EDIȚIA V, 2021, PRAHOVA, SECȚIUNEA 1 

DESEN-CREAȚIE PLASTICĂ - ,,Frumusețile patriei. Tradiții și obiceiuri românești”, CLASA a III-a, PODENII 

VECHI, SUB COORDONAREA PROF. BÎNDAC EMILIA DANIELA: 

 

Premiul I : DUMITRU TEODORA -MARIA 

Premiul I: MARIN IOANA-ALEXANDRA  

Premiul al II -lea: JERCALAU ADINA-Maria 

 

 

4. CONCURS „MICII OLIMPICI”, NOIEMBRIE 2021, GRĂDINIȚA PODENII VECHI, SUB ÎNDRUMAREA 

PROF. PETREAN TATIANA 

Toți preșcolarii participanți – PREMIUL I (100 puncte) 

 

 

       5. ANTON STELUȚA – CLASA  I – Podenii-Vechi 

 Rezultate la concursul ,,Micii Olimpici” : 

 

1. Premiul I – 100puncte : Ghinea  Daria-Cristiana, Moise  Maia-Maria, Purcel  Antonia-Maria,  Sperlea  Eduard-

Mihai,  Stângă  Ianis - Cosmin-Andrei; 

 

2. Premiul II – 80 puncte : Purcel  Matei-Leonard, Toader  Andrei-Chrystian; 

 

3. Premiul III – 70 puncte :  Cioc  Narcis-Andrei, Marin  Fabrizio-Raul, Pavel  Timeia-Maria 
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Proiect de activitate extracurriculară 

 

Clasa Pregătitoare 

Durata: 1 oră 

Prof. Înv. primar Badea Gabriela 

Titlul activității: Râdem, glumim și cu fructe ne hrănim! 

Beneficiari: elevii clasei pregătitoare 

 

ARGUMENT 

 

 În ultimul timp se constată o preocupare tot mai mare în întreaga lume, privitoare la introducerea fructelor şi 

legumelor în regimul zilnic de hrană. Se afirmă de către specialişti că, cine consumă frecvent aceste alimente, are şanse la 

o viaţă lungă, bolile fiind ocolite. 

Este necesar pentru copii să cunoască încă de mici importanţa alimentaţiei sănătoase, bogată în vitamine.  Dacă 

vrem să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos trebuie să știm să alegem ce să mâncăm. Legumele și fructele trebuie 

să ocupe un loc important în hrana copiilor cât și a adultului, datorită conţinutului mare de substanţe hrănitoare şi în special 

de vitamine. 

Trebuie să înţelegem de mici că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii, ci și un mod de viaţă echilibrat! După 

cum bine ştim cu toţii, fructele au un rol important în buna funcţionare a organismului. Fiind bogate în substanţe nutritive, 

fructele sunt foarte indicate în alimentaţia copiilor, a femeilor în perioada maternităţii, dar şi persoanelor care doresc sa aibă 

un organism sănătos. Fructele au un continut ridicat de apă (pana la 90 %), conţin zaharuri, grăsimi, diferite săruri minerale, 

vitamine, proteine, enzime, toate în cantităţi variabile.  

 Vitaminele au o importanţă majoră în buna funcţionare a organismului. Vitamina A combate tulburările de vedere. 

Se găseşte în fructe ca: piersicile, vişinele, ananasul sub formă de provitamina A. Vitaminele din grupa B influenţează în 

general activitatea sistemului nervos, a pielii şi a sângelui. Se găsesc în fructe precum: vişine, ananas, mere, pere, struguri, 

prune. Vitamina C activează metabolismul celular şi creşte puterea de apărare a organismului. Vitamina D favorizează 

fixarea calciului şi a fosforului. Se găseşte în cantităţi mici în fructe. Vitamina E se găseşte în fructele puternic colorate şi 

influenţează creşterea organismului. 

   Consumul zilnic de fructe ajută la menţinerea unui organism sănătos! 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

SCOP:    formarea și dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos, a unui comportament corect referitor la consumul 

alimentelor sănătoase, de a conștientiza importanţa legumelor și fructelor în menţinerea sănătăţii organismului             
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OBIECTIVE: 

 Expunerea de  date despre: fructele de la noi din ţară şi cele exotice, despre vitaminele pe care le conţin 

fiecare în parte, despre modul de consum- proaspete, dar şi conservate, despre igiena necesară înaintea consumării lor, 

despre utilizarea fructelor pentru obţinerea unor produse de cosmetică, farmacologice, chiar de igienă a locuinţelor 

  Prezentarea  unor  frumoase poezii, cântece şi ghicitori ce au avut ca subiect fructele, creând bună dispoziţie 

 Audierea cântecului ,,Fructele” 

 Colorarea unor fructe hazlii 

GRUP ŢINTĂ: 

           - 22 elevi  din CP 

BENEFICIARI: 

            - elevii clasei pregătitoare şi cadrul didactic implicat în proiect              

DURATA: 1 oră  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

-Crearea unui  cadru favorabil exprimării libere a copiilor; 

-Adaptarea la cerinţele activităţii; 

-Valorificarea potențialului fiecărui elev şi stimularea creativităţii; 

-Antrenarea lucrului în echipă; 

 RESURSE IMPLICATE: 

 umane: elevii clasei pregătitoare, cadrul didactic coordonator 

 temporale: 1 oră 

 materiale: fişe cu fructe hazlii, carioci, creioane colorate, calculator (pentru ascultarea cântecului)  

                                                                           

PROMOVAREA PROIECTULUI: 

 

 la nivelul unităţii: comisia metodică, revista școlii. 

EVALUARE: 

 realizarea activităţilor şi obiectivelor; 

 expoziţie cu lucrările realizate; 

 fotografii; 

 prezentarea proiectului ȋn cadrul comisiei metodice din unitate. 

 

Descriere proiect: Elevii ascultă cântecul Fructele, vizionează filmuleţul reprezentativ, apoi discutăm despre 

importanţa fructelor în viaţa fiecărui om. Fiecare copil va colora un fruct la alegere, apoi îl va decupa, aşezându-l la 

expoziţie. Utilizând turul galeriei, fiecare are posibiliatea să vadă lucrările colegilor. 
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Activități extracurriculare-clasa a II-a Bălțești (coord. Prof. Săraru Claudia)-Semestrul I 

Proiect-Toamnă, Doamnă ruginie-Dramatizare ,,Ciuboțelele Ogarului" de Călin Gruia 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,În așteptarea lui Moș Crăciun"-serbare 
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Activități extracurriculare-clasa a IV-a Bălțești (coord. Prof. Roșu Corina)-Semestrul I 

PROIECT „FRUNZE RUGINII”, SEPTEMBRIE 2021 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

„ISTORIE ȘI POEZIE: 1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI” 

           

 

 

 

 

 

 

 

“IATĂ, VINE MOŞ CRĂCIUN!”- SERBARE 
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Activități extracurriculare-clasa a IV-a Podenii Vechi (coord. prof. Ioniță Andreea)-Semestrul I 

Surprizele iernii: colindători, tradiții, emoții....... cadouri și multă bucurie. .            
 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Clasa Pregătitoare (coord. prof. Badea Gabriela)-Semestrul I 

SERBAREA DE CRĂCIUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Clasa I (coord. prof. Anton Steluța)-Semestrul I 

,,Clasa noastra - Familia noastra"  

 

 

 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/Scoala-Profesionala-comuna-B%C4%83l%C5%A3e%C5%9Fti-435616583197912/photos/pcb.4660696317356563/4660692517356943/?__cft__%5b0%5d=AZX9-sBz74OmdC3Ha8s6yp3BSbOegMnhcesHuV5kPmoclwHBwiUdnhpVNBh2hKDTav7ZXDsFRS8S9emXlSDINVVBh7qJVEa1-ugeGydabsgdoJaMLHAZH2oWz9wbeby--Ds&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Scoala-Profesionala-comuna-B%C4%83l%C5%A3e%C5%9Fti-435616583197912/photos/pcb.4660696317356563/4660692660690262/?__cft__%5b0%5d=AZX9-sBz74OmdC3Ha8s6yp3BSbOegMnhcesHuV5kPmoclwHBwiUdnhpVNBh2hKDTav7ZXDsFRS8S9emXlSDINVVBh7qJVEa1-ugeGydabsgdoJaMLHAZH2oWz9wbeby--Ds&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Scoala-Profesionala-comuna-B%C4%83l%C5%A3e%C5%9Fti-435616583197912/photos/pcb.4660696317356563/4660692257356969/?__cft__%5b0%5d=AZX9-sBz74OmdC3Ha8s6yp3BSbOegMnhcesHuV5kPmoclwHBwiUdnhpVNBh2hKDTav7ZXDsFRS8S9emXlSDINVVBh7qJVEa1-ugeGydabsgdoJaMLHAZH2oWz9wbeby--Ds&__tn__=*bH-R
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Activități extracurriculare-Clasa a III-a Podenii Vechi (coord. prof. Bîndac Emilia)-Semestrul I 

,,Magia Crăciunului"  

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Clasa a VI-a (coord. prof. Sandu Daniela)-Semestrul I 

 

Sceneta „Nașterea Pruncului Iisus!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect educațional „România mea”- coord. prof. director Gheorghe Elena Daniela, prof. dirig. Pîrvan Valentin 
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Activități extracurriculare-Clasa a V-a Bălțești (coord. prof. Bodeanu Claudia)-Semestrul I 

1 Decembrie-Ziua Națională a României  

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Clasa a VII-a și clasa a VIII-a Bălțești (coord. prof. Gherghe Mariana, prof. 

Predoiu Cristina)-Semestrul I 

1 Decembrie-Ziua Națională a României  

 

 

 

 

 

 

 Activități extracurriculare-Clasa Pregătitoare Podenii Vechi (coord. prof. Oprea Raluca) 

 

 

 

 

 

 

 Activități extracurriculare-Clasa a II-a Podenii Vechi (coord. prof. Stan Georgiana) 
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Activități extracurriculare-Școala Gimnazială Podenii Vechi (coord. Prof.ptr.inv.primar: Ioniță Andreea , 

Oprea Raluca Mădălina, Emilia Bîndac, Steluța Anton; Prof.diriginti :Dumitrescu Gabriel, Icu Beatrice, Neacșu 

Violeta)-Semestrul I 

Serbare de Crăciun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Grădinița Podenii Vechi (coord. prof. Petrean Tatiana)-Semestrul I 

,,Moș Crăciun a sosit!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare-Grădinița Bălțești (coord. prof. Cismaru Adina)-Semestrul I 

Serbare de Crăciun 
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Activități extracurriculare – clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a – Semestrul I 
 

„Un altfel de brad” (coord. Prof. Cârstocea Adriana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul „La TINEri este Puterea” , Luncă Cristina-formator, Gheorghe Elena Daniela-director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect Transnațional „Pe urmele lui Al. I. Cuza”, „Salutul Virtual” – elevii Școlii Profesionale Bălțești și elevii I.P.L.T. 

„Dragoș-Vodă”, Stăuceni, Chișinău (coord. prof. Gheorghe Elena Daniela și prof. Tessa Ina) 
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Activitate extracurriculară pe tema TRAFICULUI DE PERSOANE, elevii Școlii Profesionale Bălțești (coord. prof. Pîrvan 

Valentin, Prof. Neacșu Violeta, prof. Icu Beatrice) 

 

 

 

 

 

 

Ziua Armatei Romane – clasa a VI-a, coordonator profesor istorie Gheorghe Elena Daniela  

„A venit toamna” – clasa a III-a, coordonator prof. Tatu Elena Mădălina 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Activități extracurriculare-clasa a X-a profesioanlă (coord. prof. Sandu Daniela)-Semestrul I 

„Sfântul Apostol Andrei-Creștinătorul și ocrotitorul României” 
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Lepuș Mihai-clasa a IV-a

 

Vasiloiu Sofia- clasa  a-IV-a  

 

Vasiloiu Sofia-clasa  a-IV-a 

 

Velicu Maria-clasa a IV-a 

 

Velicu Maria-clasa a IV-a 

 

Constantin Denisa –cls. a IV-a

 

Velicu Maria-clasa a IV-a 

 

Velicu Maria-clasa a IV-a 

 

Velicu Maria-clasa a IV-a 
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ISSN-2558-9407 

 

 

Ene Maria-clasa a II-a 

 

Grigore Andra-clasa a II-a 

 

Lepădatu Sara-clasa a II-a 

 

Racoveanu Miriam-clasa a II-a 

 

Grigore Andra-clasa a II-a 

 

Constantin Eliza-clasa a II-a 

 

Constanda Ana-Maria-cls. II  

 

Danca Narcisa-clasa a II-a 

 

Ene Maria-clasa a II-a 


